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Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS) vào các doanh nghiệp Việt Nam - 

Thách thức, khó khăn và đề xuất 
Trần Ngô Trung Hiếu - CQ.57.21.01.CLC 

Nguyễn Hoàng An - CQ.57.21.01.CLC 

iệc áp dụng IFRS đang mở ra một thời kỳ mới làm thay đổi cách ghi nhận, đo 
lường và trình bày các yếu tố trên báo cáo tài chính(BCTC) của doanh 
nghiệp(DN), tạo ra một ngôn ngữ chung đối với lĩnh vực kế toán, tạo cơ hội 

cho sự phát triển của thị trường vốn, tăng tính minh bạch của BCTC bảo vệ lợi ích của 
các cổ đông, giảm sự mất cân xứng về thông tin giữa nhà quản trị và cổ đông. Tuy nhiên, 
việc áp dụng IFRS là một thách thức về mức độ phát triển của thị trường, trình độ năng 
lực chuyên môn, ngoại ngữ đối với các nhân viên kế toán, kiểm toán, các nhà đầu tư và 
cả các nhà quản lý. Nó đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ từ phía các DN và những người làm 
công tác kế toán. Đồng thời là, sự phối hợp đồng bộ của chính phủ, các cơ quan, ban 
ngành, các cơ sở đào tạo nhằm điều chỉnh môi trường kinh tế, pháp luật đáp ứng hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán 
được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng 
chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). 

Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày 
báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng. IFRS tập trung vào các hướng dẫn, diễn 
giải chung nhất về cách lập báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo 
ngành cụ thể. 

Có được bộ chuẩn mực quốc tế là một điều hết sức cần thiết đối với các công ty 
lớn có các chi nhánh tại các quốc gia khác nhau. Áp dụng một bộ chuẩn mực phổ biến 
toàn thế giới sẽ đơn giản hóa các thủ tục kế toán thông qua việc sử dụng xuyên suốt một 
loại ngôn ngữ trong báo cáo của các công ty. Bộ chuẩn mực này cũng sẽ cung cấp cho 
các nhà đầu tư và các kiểm toán viên một cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng về tài chính. 

Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng 
theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ 
năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế 
kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay, 
VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại, đặc biệt là những giao dịch của nền kinh tế thị trường mới 
phát sinh chưa được VAS giải quyết thấu đáo, như việc ghi nhận và đánh giá tài sản, nợ 
phải trả theo giá trị hợp lý, ghi nhận tổn thất tài sản, việc kế toán các công cụ tài chính 
phái sinh cho mục đích kinh doanh và phòng ngừa rủi ro… chưa có hướng dẫn cụ thể. 
Do vậy, cùng với xu hướng phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng, Bộ Tài chính cùng 
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với một số tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW… và các công ty kiểm toán 
đã phối hợp đưa ra lộ trình phù hợp để từng bước tiến tới áp dụng IFRS tại các doanh 
nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2025. Trong quá trình áp dụng có thể sẽ điều chỉnh để 
phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên. Khi áp dụng IFRS vào các doanh nghiệp 
Việt Nam sẽ gặp không ít các thách thức và khó khăn. 

Việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính theo thông lệ quốc tế sẽ gặp phải 
các khó khăn nhất định. Thể hiện qua các nội dung sau: 

Thứ nhất, thị trường vốn và thị trường tài chính ở Việt Nam chưa phát triển đủ 
mạnh: IFRS hướng đến việc trình bày các khoản mục của BCTC theo giá trị hợp lý, phù 
hợp với diễn biến của nền kinh tế thị trường tại thời điểm báo cáo. Để đáp ứng được yêu 
cầu của IFRS đòi hỏi phải có thị trường hoạt động để cung cấp được các thông số tài 
chính một cách đáng tin cậy khi thực hiện một số kỹ thuật như xác định giá trị hợp lý, 
lãi suất hiệu lực, tổn thất tài sản,… Ngoài ra, do IFRS hướng đến việc phản ánh các giao 
dịch của nền kinh tế phát triển với nhiều loại công cụ tài chính phức tạp (mà ở Việt Nam 
hiện chưa phổ biến) nên việc áp dụng IFRS đối với một nền kinh tế đang chuyển đổi 
như Việt Nam có thể gặp một số khó khăn nhất định trong ngắn hạn. 

Thứ hai, đạo đức nghề nghiệp và tâm lý không muốn công khai về tình hình tài 
chính của một số doanh nghiệp: Khi áp dụng IFRS, thông tin tài chính của doanh nghiệp 
sẽ được trình bày sát thực hơn, thận trọng hơn nhưng điều này có thể làm cho BCTC của 
doanh nghiệp có thể không được khả quan như hiện nay. Nếu lãnh đạo doanh nghiệp 
không có ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, không sẵn sàng công khai 
tình hình tài chính thì đây sẽ là lực cản đối với quá trình tiếp cận với thông lệ quốc tế. 
Tâm lý e ngại của một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả đặc biệt là doanh nghiệp 
nhà nước có thể ảnh hưởng đến xếp hạng, phân loại doanh nghiệp cũng như đánh giá về 
người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc 
đối với các công ty niêm yết nếu kết quả kinh doanh liên tục bị lỗ có thể ảnh hưởng đến 
việc duy trì điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.  

Thứ ba, đội ngũ nhân lực chưa được đào tạo sâu về IFRS: Nhìn chung, nhân lực 
kế toán tại Việt Nam chưa được đào tạo về IFRS. Số lượng các chuyên gia am hiểu, có 
kinh nghiệm và kỹ năng lập BCTC theo IFRS còn ít, chủ yếu là một số nhà nghiên cứu 
và kiểm toán viên của các công ty kiểm toán lớn. Ngay đội ngũ giảng viên các trường 
đại học cũng chưa được trang bị kiến thức đầy đủ về IFRS nên chỉ có một số rất ít cơ sở 
đào tạo đã đưa IFRS vào chương trình giảng dạy. Vì vậy, đội ngũ kế toán viên tại các 
doanh nghiệp (đối tượng trực tiếp áp dụng IFRS) cũng như sinh viên hầu hết chưa đáp 
ứng được yêu cầu. 

Thứ tư, rào cản ngôn ngữ: Rào cản ngôn ngữ cũng là một khó khăn cần tính đến 
do IFRS được soạn thảo bằng tiếng Anh và để có thể phổ biến, quảng bá rộng rãi IFRS 
đến công chúng, cần phải dịch sang ngôn ngữ của các quốc gia. Tuy nhiên việc chuyển 
tải chính xác các thuật ngữ chuyên môn cũng như cập nhật thường xuyên, liên tục các 
nội dung thay đổi của IFRS không phải là điều dễ dàng. 
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Thứ năm, yếu tố văn hóa, tư duy và khía cạnh pháp lý: IFRS được thiết lập theo 
phương pháp dựa trên nguyên tắc trong khi các quy định của pháp luật kế toán của Việt 
Nam thường được xây dựng chủ yếu mang tính quy tắc (Luật) rất cao. Mặt khác, văn 
hoá của người Việt Nam thường thích cầm tay chỉ việc, trích dẫn từng câu từng chữ 
trong văn bản mà chưa quen với việc vận dụng các nguyên tắc vào từng tình huống cụ 
thể. Vì vậy, khi IFRS yêu cầu thực hiện một số đánh giá mang tính xét đoán như đưa ra 
các ước tính về giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi, tổn thất tài sản của đơn vị tạo tiền và 
lợi thế thương mại, xác định giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai… thì trong giai đoạn 
đầu áp dụng IFRS, có thể một số cán bộ tài chính, kế toán cũng như cơ quan quản lý 
Nhà nước còn bỡ ngỡ, chưa kịp thích nghi với cách tiếp cận của thông lệ quốc tế. 

Thứ sáu, sự khác biệt giữa cơ chế tài chính và chuẩn mực báo cáo tài chính: Hầu hết 
các quốc gia trên thế giới, chỉ tồn tại 2 hệ thống văn bản là chuẩn mực báo cáo tài chính 
và chính sách thuế mà không có cơ chế tài chính như Việt Nam vì số lượng doanh nghiệp 
Nhà nước ở các quốc gia trên thế giới khá ít và thông thường Chính phủ chỉ quản lý vĩ 
mô, cung cấp dịch vụ công chứ không chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Việc xử lý phần lớn các nội dung về tài chính đã được giải quyết trong chuẩn mực 
báo cáo tài chính, các nội dung khác liên quan đến quản trị, điều hành doanh nghiệp như 
phân phối lợi nhuận, quyết định đầu tư, đi vay…. đều do đơn vị tự quyết định. 

Thứ bảy, thông số của thị trường khi đánh giá giá trị hợp lý thì phải có thị trường 
thích hợp để đánh giá. Ví dụ, khi muốn đánh giá giá trị hợp lý của một sản phẩm loại A 
thì chúng ta phải có thị trường để xác định giá trị của sản phẩm đó, trong khi đó trên 
thực tế, chúng ta vẫn chưa có đủ thị trường để xác định giá trị. Ngoài ra, hệ thống đánh 
giá tín nhiệm, xếp hạng DN của Việt Nam cũng chưa mạnh vì khi áp dụng IFRS thì phải 
xác định các yếu tố như là lãi suất hiệu lực. Muốn xác định lãi suất hiệu lực thì phụ thuộc 
nhiều vào yếu tố xác định rủi ro, hệ thống quản trị cũng như xếp hạng DN để xác định 
lãi suất hiệu lực đối với từng DN. Còn với thị trường vốn, vì quy mô DN Việt Nam còn 
nhỏ nên thị trường trái phiếu chuyển đổi chưa phát triển, dẫn đến công cụ vốn và công 
cụ nợ nếu muốn tính theo chuẩ n mực quốc tế còn gặp khó khăn, do chưa có đầy đủ các 
thị trường để chúng ta đo lường và xác định giá trị. 

Việt Nam hiện có 3 loại văn bản quy phạm pháp luật cùng tác động đến công tác 
tài chính của doanh nghiệp là chuẩn mực báo cáo tài chính, chính sách thuế và cơ chế 
tài chính dẫn đến sự chồng chéo, không nhất quán trong cách thức tiếp cận và áp dụng 
các chính sách này do doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà nước chưa phân biệt 
rõ phạm vi áp dụng của chuẩn mực báo cáo tài chính, chính sách thuế và cơ chế tài chính. 
Điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vì cùng một vấn đề nhưng chuẩn mực 
báo cáo tài chính và cơ chế tài chính có thể xử lý khác nhau. Ví dụ các quy định không 
nhất quán về dự phòng, trích khấu hao TSCĐ, xử lý chênh lệch tỷ giá… làm cho doanh 
nghiệp gặp lúng túng khi áp dụng pháp luật và giảm khả năng so sánh. thông tin tài chính 
giữa các doanh nghiệp khi cùng một giao dịch lại áp dụng các quy định khác nhau để 
lập và trình bày BCTC. 
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Giải pháp cho một số khó khăn và thách thức khi áp dụng IFRS vào các 
doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, Việt Nam cần từng bước tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và luật 
pháp phù hợp với yêu cầu của IAS/IFRS. Chẳng hạn như, thị trường giao dịch tài sản 
cần phải “minh bạch” và “hoạt động” để có thể sử dụng giá trị hợp lý làm cơ sở đo lường 
giá trị tài sản... 

Thứ hai, cần giảm bớt sự khác biệt hoặc thống nhất giữa chuẩn mực kế toán với 
chính sách thuế, cơ chế tài chính để thuận lợi cho công tác kế toán của doanh nghiệp; và 
nên xem xét cho phép doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế nếu tự nguyện áp dụng 
IFRS. Nếu lập báo cáo tài chính theo IFRS, doanh nghiệp chỉ phải lập một bộ để nộp 
cho các cơ quan có thẩm quyền. 

Thứ ba, cho phép các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng IFRS trước khi quy định 
áp dụng bắt buộc. IFRS nên được áp dụng cho các nhóm doanh nghiệp theo thứ tự ưu 
tiên: công ty niêm yết, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, 
công ty nước ngoài, các công ty đại chúng có giá trị vốn hóa thị trường lớn. Có thể ban 
đầu áp dụng thí điểm để thị trường hoàn thiện dần và đảm bảo hành lang pháp lý đồng 
bộ (thống nhất giữa các cơ quan như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà 
nước, cơ quan thuế…). Thời gian áp dụng thí điểm nên là 2 - 3 năm. 

Đối với doanh nghiệp niêm yết áp dụng IFRS, thì nên chia nhóm theo quy mô sẽ 
hợp lý (tính thanh khoản, khối lượng giao dịch, tỷ lệ vốn hoá), ví dụ nhóm VN30, VN50, 
VN100, VN200. Do việc áp dụng IFRS của các doanh nghiệp là một trong những yếu 
tố để được nâng hạng thị trường chứng khoán. 

Thứ tư, việc áp dụng IFRS phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ với các quy 
định pháp luật về thuế, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xây dựng lộ trình phù hợp hơn, 
từ đó sớm giúp các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nhân lực, phần mềm, chi phí… 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai IFRS, ngoài việc cần phổ biến IFRS, 
nên chú trọng công tác đào tạo nhân sự cho cả doanh nghiệp lẫn cán bộ ở các cơ quan 
quản lý nhà nước như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước… Bên cạnh 
đó, cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp các công cụ khi áp dụng IFRS, ví dụ như xác định giá 
trị thị trường của tài sản. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Đề án áp dụng IFRS của Bộ taì chính 

Kỷ yếu hội Thảo khoa học sinh viên 2019, 2020 của Học viện Tài chính: những vấn đề mới nổi về 
kế toán, kiểm toán - góc nhìn từ sinh viên 

Các bài viết trên các trang web: https://ictmag.vn/cntt-tt/; http://tapchicntt.com/; 
www.most.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx; và các trang web, tài liệu khác.  
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Cơ hội và thách thức  
đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh 

dịch chuyển khối cung ứng toàn cầu 
Phạm Hồng Hạnh - CQ55-21.10 
Nguyễn Thị Thoa - CQ55-21.09 

ăm 2020 là một năm đầy biến động với ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid lên 
toàn nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên bối cảnh dịch bệnh 
hiện nay và sau đại dịch đã và đang tạo ra xu hướng và cơ hội đầu tư - kinh 

doanh mới đó là xu thế dịch chuyển khối cung ứng toàn cầu. Tận dụng điều này sẽ giúp 
các doanh nghiệp tại Việt Nam biến “nguy” thành “cơ”, qua đó giúp Việt Nam thúc đẩy 
xuất khẩu, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá 
trị toàn cầu. 

Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu dưới tác động của dịch Covid- 19 

Xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư FDI đã và đang diễn ra, từ trước khi có đại 
dịch Covid. Trong xu thế đó, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đã trở thành điểm 
đến cho sự phân bổ dòng tiền đầu tư, đặc biệt là xu hướng chuyển dịch dòng vốn từ 
Trung Quốc. Theo Công ty tư vấn đầu tư A.T Kearney (2019), Trung Quốc đã xuống 
hạng, từ thứ 3 (năm 2017) xuống thứ 7 (2019) trong số các địa điểm đầu tư FDI tốt nhất 
thế giới (là mức thấp nhất từ trước đến nay). Phản ánh sự suy giảm sức hấp dẫn của 
Trung Quốc đối với các nhà đầu tư. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong các mắt xích 
khác nhau của chuỗi cung ứng, cho thấy mạng lưới chuỗi cung ứng là một trong những 
kênh mà thông qua đó, Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Mặt khác 
sự chuyển dịch này cũng đem lại sự đa dạng hóa thị trường. Đây là cơ hội tốt để các 
nước đang phát triển như Việt Nam có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa 
chuỗi cung ứng, thu hút vốn đầu tư FDI vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ 
cao, logistics, thương mại điện tử…  

Dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, khi đại dịch Covid bùng phát, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng 
toàn cầu vì vậy các nhà đầu tư toàn cầu lo ngại khi đầu tư tập trung quá nhiều vào Trung 
Quốc, và bắt đầu có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các nước châu Á khác như 
Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan,…. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá 
là một trong những quốc gia chịu tác động ít nhất bởi đại địch, được dự báo trở thành một 
trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới nhờ những thành 
tựu đất nước đã đạt được trong thời gian qua. Bằng chứng là theo dữ liệu của IMF(2020), 
GDP của Việt Nam tăng 2,7%, đây là một kết quả khả quan nếu so sánh với mức trung 
bình của thế giới(-3%), nhóm các nước tiên tiến(-6,1%), Liên minh châu Âu(-7,1%). 

N 
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Thứ hai, bên cạnh phần cứng của chuỗi cung ứng (chính là những doanh nghiệp 
sản xuất toàn cầu), thì không thể bỏ qua phần mềm vô cùng quan trọng, đó là những 
hiệp định về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia. Sau gần một thập kỷ, cùng với 
nhiều vòng đàm phán, hiệp định thương mại RCEP đã được ký kết, bao gồm 15 quốc 
gia trong đó có Việt Nam. Đây là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang chủ động tiếp 
cận với thị trường mới, tận dụng những nguồn lực trọng yếu để thúc đẩy nền sản xuất 
trong nước. Việc Việt Nam đóng vai trò Chủ tọa luân phiên của hiệp định RCEP đã 
chứng tỏ vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng ký kết 
thành công hiệp định EVFTA, điều này đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt 
Nam khi tiếp cận vào thị trường EU, mở rộng mạng lưới thị trường, tạo lợi thế cạnh 
tranh, thu hút vốn đầu tư, ứng dụng KH- CN hiện đại tiến tiến vào SXKD, tạo cơ hội 
việc làm cho nhân lực trong nước,…Tính đến tháng 1/2020, theo dữ liệu thống kê từ 
Trung tâm WTO, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 16 FTA song phương và đa 
phương, bao gồm 13 FTA đã có hiệu lực, 3 FTA đang trong đàm phán. Nhờ đó đã xóa 
bỏ được nhiều “ hàng rào thuế quan”, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các 
công ty kinh tế lớn toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đầu tư nước 
ngoài hay những lĩnh vực mới như sở hữu trí tuệ.  

Trước đó, mặc dù là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới (độ mở của 
Việt Nam cao gấp 1,5 lần Thái Lan và gấp 5 lần Trung Quốc) nhưng mức độ tham gia 
của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực vẫn còn hạn chế, thấp hơn nhiều 
so với các nước cùng khối ASEAN như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, 
Philippines. Nhưng nhờ có sự dịch chuyển của khối cung ứng toàn cầu mà Việt Nam có 
cơ hội thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung 
Quốc. WDR ước tính rằng cứ 1% tăng lên trong sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu sẽ 
làm tăng mức thu nhập bình quân đầu người lên hơn 1%, nhiều hơn hai lần so với thương 
mại truyền thống. Do vậy, tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn 
cầu sẽ là quan trọng để thúc đẩy nhanh năng suất và tăng trưởng. Bên cạnh đó, nhờ có 
các hiệp định thương mại tự do được ký kết mà các tập đoàn sản xuất có kế hoạch cung 
ứng sản phẩm tới những thị trường thành viên của các FTA có thể coi Việt Nam là điểm 
đầu tư hấp dẫn, giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn tới những quốc gia trong nhóm “ Bộ tứ 
kim cương mở rộng”( bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ). 

Dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam 

Bên cạnh những cơ hội đó, cũng có những thách thức sau: 

Thứ nhất, các quốc gia trên thế giới đang có các hành động nhằm thu hút vốn đầu 
tư về phía mình. Cụ thể trong khu vực ASEAN, Thái Lan đã ban hành một loạt các chính 
sách mới về ưu đãi thuế vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế và công nghệ cao, chẳng hạn như 
giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Tương tự, Malaysia đã tung ra 
một gói hỗ trợ đầu tư lên tới 240 triệu USD để hỗ trợ tài chính cho các công ty nước 
ngoài chọn đầu tư vào nước họ. Indonesia, sau cuộc điện đàm giữa tổng thống hai nước 
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về việc hợp tác sau đại dịch Covid-19, đã nhận được sự đồng ý của tổng thống Donald 
Trump về việc chuyển dịch 27 nhà máy sản xuất của Mỹ ở Trung Quốc sang nước này 
(Ivanov, 2020). Đây là các thành viên trong ASEAN, những nước Việt Nam có ký kết 
FTA. Họ vừa là đối tác của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh trong 
việc thu hút dòng vốn đầu tư lựa chọn điểm đến mới ngoài Trung Quốc. 

Thứ hai, Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào thị trường đầu 
vào nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, khiến cho sản xuất nội địa trở nên bị động. 
Trong khi đó mục đích của việc thu hút các dòng đầu tư và gia nhập vào các chuỗi cung 
ứng là nhằm cải thiện các hoạt động trong nước giúp chủ động trong quá trình hội nhập 
quốc tế. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nước ngoài sẽ cản trở các doanh 
nghiệp Việt Nam có thêm nhiều đơn hàng, công việc cho con người và khó khăn khi 
xâm nhập vào mắt xích chuỗi cung ứng quốc tế. 

Thứ ba, kinh tế Việt Nam hiện đang quá phụ thuộc vào FDI và các doanh nghiệp 
nước ngoài. Theo báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) 
2018 của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, khu vực FDI đóng góp tới 80% 
hoạt động xuất khẩu, trong khi đó, chỉ 21% doanh nghiệp tư nhân nội địa tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Thậm chí các doanh nghiệp nội địa còn thiếu sự kết nối với các 
doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, lực lượng lao động có chất lượng cao trong các doanh 
nghiệp ở Việt Nam còn thấp, chủ yếu là lao động phổ thông khó thích nghi với sự đổi mới 
về công nghệ tiên tiến bởi thế hoạt động sản xuất chủ yếu vẫn là gia công, chuyển giao 
công nghệ lạc hậu gây tốn kém về chi phí và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. 

Kết luận 

Đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn của làn sóng dịch chuyển và tái cấu 
trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thâm nhập sâu 
hơn vào các mắt xích có giá trị tăng cao trong chuỗi cung ứng, thu hút những dòng vốn 
FDI công nghệ cao, từ đó giúp cải thiện nền sản xuất trong nước và phát triển kinh tế 
quốc nội. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy những ưu thế và khắc phục những 
nhược điểm bằng các biện pháp mạnh mẽ để tận dụng tối đa thời cơ này, đưa nước ta 
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên 
thị trường quốc tế. 

 

 

Tài liệu tham khảo: 

TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện đào tạo & nghiên cứu BIDV (2020), “Xu thế dịch chuyển 
dòng vốn đầu tư - giải pháp đối với Việt Nam”, ngày 23/03/2020, từ < http://tapchitaichinh.vn/nghien-
cuu-trao-doi/xu-the-dich-chuyen-dong-von-dau-tu-giai-phap-doi-voi-viet-nam-324649.html> 

Tạp chí của Tổng Cục Hải Quan Online (2020), “Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ xu hướng 
dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu”, ngày 18/11/2020, từ <https://haiquanonline.com.vn/ho-tro-
doanh-nghiep-nam-bat-co-hoi-tu-xu-huong-dich-chuyen-chuoi-cung-ung-toan-cau-137208.html> 



10 
Sinh viªn 

Taäp 05/2021  TAØI CHÍNH VÓ MOÂ 

 

 

Chính sách thuế khuyến khích kinh tế  
tư nhân phát triển ở Việt Nam 

Hà Mai Ngọc - CQ55/11.08 

inh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế. Vai trò, vị 
trí của khu vực này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. 

Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn trong huy động các nguồn lực xã hội cho 
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng 
thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã 
hội, giải quyết các vấn đề xã hội. 

Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã có những đóng góp nhất định đối với nền kinh 
tế đất nước nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Năng suất lao động khu vực 
kinh tế tư nhân còn thấp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề 
chưa đa dạng và nhạy bén với thị trường. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên 
một phần do hệ thống chính sách của nhà nước trong đó có chính sách tài chính, mà 
trong đó chính sách thuế đóng vai trò quan trọng, cho phát triển kinh tế tư nhân còn 
nhiều hạn chế, bất cập, gây khó khăn, thách thức cho việc phát triển kinh tế tư nhân. 

1. Thực trạng chính sách thuế trong việc phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam 

Qua các giai đoạn cải cách thuế quan trọng, chính sách thuế đã hỗ trợ phát triển 
kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Cho đến nay Việt Nam đã có được một hệ thống thuế của 
nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, trong đó khu vực kinh tế tư nhân 
được đối xử bình đẳng với các khu vực kinh tế khác. Hiện nay, chưa có quy định khác 
biệt về chính sách thuế đối với khu vực tư nhân nói chung mà chủ yếu tập trung hướng 
đến hai đối tượng trong khu vực KTTN là DNNVV và DNKN. 

Theo như Chiến lược cải cách thuế đã đề ra, Hệ thống chính sách thuế giai đoạn 
2011-2020 thực hiện mục phát triển KTTN rất đa dạng, bao gồm: Xác định đối tượng 
phải nộp thuế, phải nộp phí; xác định thuế suất, ưu đãi thuế, thuế GTGT. Cụ thể gồm: 

Thuế TNDN: Chính sách thuế TNDN chủ yếu tác động đến mục tiêu phát triển 
KTTN thông qua các ưu đãi thuế. Các quy định về thuế và ưu đãi thuế được áp dụng 
thống nhất giữa khu vực FDI và khu vực có vốn đầu tư trong nước, khu vực KTTN được 
tiếp tục áp dụng các ưu đãi thuế rất cao. 

Đối với DNNVV:  

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 21/2011 QĐ-TTg cho phép giãn thời hạn nộp thuế 

K 
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TNDN trong thời gian một năm đối với DNVVN thay vì 03 tháng như năm 2010. Như 
vậy, theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền dành cho đợt giãn thuế này vào khoảng 
7.000 tỷ đồng. Số đơn vị nằm trong diện có thể được giãn thuế vào khoảng 200.000 trên 
tổng số 360.000 DNVVN đang hoạt động. Tuy nhiên, giãn thuế TNDN thì chỉ giải quyết 
được một phần và tạm thời khó khăn cho DN. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị 
quyết số 8/2011/QH13, bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
DN, trong đó chính sách ưu đãi thuế được sử dụng một cách mạnh mẽ, cụ thể: Giảm 
30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 đối với DNVVN đã được giãn thuế theo và các 
DN sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, 
thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH. 

+ Theo quy định của Luật thuế TNDN trước ngày 01/01/2014 thuế suất thuế 

TNDN áp dụng chung là 25% nhưng nhằm hỗ trợ các DN này vượt qua giai đoạn khó 

khăn, Bộ Tài Chính ban hành quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% từ ngày 

01/07/2013, sớm hơn 06 tháng so với lộ trình thực hiện,  

Ngoài ra, Luật thuế TNDN 2013 có nhiều sự thay đổi so với Luật thuế TNDN 

2008 về các khoản chi phí có lợi cho DN, giúp giảm số thuế TNDN phải nộp, từ đó tăng 

lợi nhuận sau thuế và khả năng tái đầu tư của DN. Năm 2017, Luật Hỗ trợ DNNVV số 

04/2017/QH14 được thông qua, đánh dấu mốc quan trọng lần đầu tiên chính sách đối 

với DNNVV được thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện dưới hình thức Luật. Theo 

Luật này, DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức 

thuế suất thông thường áp dụng cho DN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. 

+ Các ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi, địa bàn ưu đãi được thống nhất quy định trong 

Luật thuế TNDN. Luật thuế TNDN quy định các khoản thu nhập được miễn thuế; các 

khoản thu nhập được ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế; ưu đãi về thuế suất. Các 

DNNVV có các khoản thu nhập đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ được miễn hoặc hưởng 

ưu đãi thuế. Dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng khi đáp ứng đủ điều kiện lĩnh 

vực hoặc địa bàn là được áp dụng thuế suất ưu đãi có thời hạn, được miễn, giảm thuế 

một số năm. Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản là 

những lĩnh vực mà khu vực KTTN có nhiều khả năng tham gia, kể từ năm 2015 trở đi 

được áp dụng chính sách ưu đãi cao hơn. Thu nhập của DN từ hoạt động này thực hiện 

tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế, nếu dự án được 

thực hiện tại địa bàn khó khăn thì chỉ nộp thuế theo mức thuế suất đặc biệt ưu đãi là 10% 

và chỉ nộp 15% (thấp hơn mức thuế suất chung 20%) nếu dự án thực hiện tại địa bàn 

thuận lợi. Ngoài ra, do chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, một số DN sẽ 

được gia hạn nộp thuế TNDN tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Có thể thấy, thông qua các 

quy định về khuyến khích, ưu đãi đối với khu vực kinh tế tư nhân, thuế TNDN có vai 

trò quan trọng trong việc định hướng, tạo điều kiện cho các DN phát triển. 
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Đối với DNKN: 

+ Từ ngày 01/01/2014, Luật số 32/2013/QH13 đã bổ sung thêm các khoản thu nhập 

được miễn thuế, trong đó có: Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên 

chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. 

+ Luật số 32/2013/QH13 cũng bổ sung quy định DN đang hoạt động có dự án đầu 

tư mở rộng vào lĩnh vực và địa bàn ưu đãi thuế nếu đáp ứng tiêu chí quy định của Luật 

thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại 

hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng 

mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng 

bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa 

bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.  

- Thuế GTGT: Kể từ khi các văn bản pháp luật thuế lần đầu tiên được ban hành 

vào những năm 1990, các quy định về thuế của Việt Nam đã được áp dụng thống nhất 

giữa các thành phần kinh tế. Cùng một hoạt động kinh doanh, cùng một sản phẩm hàng 

hóa hay dịch vụ đều được áp dụng thống nhất một mức thuế suất và cơ sở tính thuế. 

Về miễn, giảm thuế GTGT: 

+ Đối với những DNNVV có mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nếu thực hiện 

đầy đủ điều kiện về kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các DN, hợp tác xã có doanh thu hàng năm 

dưới mức 1 tỷ đồng được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp giản đơn. Từ đó, 

tạo điều kiện cho DN nhỏ và siêu nhỏ dễ dàng kê khai, tính toán, giảm chi phí khi thực 

hiện các nghĩa vụ nộp thuế GTGT 

+ Luật thuế GTGT cũng quy định hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có 

mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống sẽ không phải nộp thuế GTGT. 

Về gia hạn nộp thuế GTGT:  

Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn 

thời hạn nộp thuế GTGT cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số thuế 

GTGT phải nộp được gia hạn nộp thuế bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số 

thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng. 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XKNK): Chính sách thuế XKNK có quy định góp 

phần tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy phát triển KTTN thông qua quy định về miễn 

thuế nhập khẩu. Kể từ khi Luật Thương mại 1997 và Luật Khuyến khích đầu tư trong 

nước 1998 được ban hành, khu vực tư nhân đã được ưu đãi và miễn giảm trong quá trình 
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nộp thuế xuất nhập khẩu, ví dụ ưu đãi thuế đối với các DN công nghệ cao, DN KHCN. 

Từ ngày 01/09/2016, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật thuế xuất nhập khẩu số 

107/2016/QH13 (thay thế Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11), đã 

sửa đổi, bổ sung trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu như: quy định về 

miễn thuế hàng nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư; bổ sung quy định về miễn thuế nhập 

khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa 

sản xuất được nhằm góp phần hỗ trợ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển.  

- Thuế tài nguyên: Luật Thuế tài nguyên được ban hành năm 2009 và có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/07/2010 thay thế cho Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998. 

Nhà nước đã xây dựng pháp luật, thể chế và điều hành vĩ mô để các loại thị trường 

được vận hành một các đồng bộ, có liên kết, trên cơ sở đó khu vực kinh tế tư nhân được 

tham gia bình đẳng tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, cụ thể:  

+ Khu vực kinh tế tư nhân được quyền thuê đất, được lựa chọn áp dụng chính sách 

giao/nhận quyền sử dụng đất có thu tiền để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh 

doanh cũng như các dự án bất động sản. Chính sách đền bù, hỗ trợ được áp dụng như 

các khu vực kinh tế khác. 

+ Khu vực kinh tế tư nhân được quyền bình đẳng trong tiếp cận các nguồn tài nguyên 

khoáng sản của đất nước, được khai thác các tài liệu địa chất liên quan đến thăm dò tài 

nguyên thiên nhiên, được quyền tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án khai thác mỏ, các 

dự án khai thác dầu khí, thủy điện, phát triển du lịch, khai thác các quyền kinh doanh. 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp: Luật Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 có quy định chính sách miễn, 

giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các dự án đầu tư như sau:  

+ Miễn thuế đối với: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích 

đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư 

thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; Đất của 

cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường. 

+ Giảm 50% số thuế phải nộp đối với: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến 

khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn. 

+ Cơ sở ươm tạo DN nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung hỗ trợ DN 

nhỏ và vừa được miễn, giảm tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy 

định của pháp luật. Đối với ưu đãi về tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

thì có thể áp dụng ngay theo quy định pháp luật thuế hiện hành. 
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2. Đánh giá chung việc sử dụng chính sách thuế trong việc phát triển kinh tế 
tư nhân ở Việt Nam 

Kết quả đạt được 

Việc thực hiện khẩn trương các ưu đãi về chính sách thuế đã góp phần quan trọng 
giúp các DN ổn định sản xuất - kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực trong nền kinh tế. Hầu 
hết các DN khó khăn đã trở lại sản xuất, người lao động trở lại làm việc. Hoạt động đầu tư 
trong nước khả quan, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giải quyết việc làm, xoá đói giảm 
nghèo, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực, lạc quan. Chính sách thuế này, cùng với 
các biện pháp hỗ trợ khác như giảm lãi suất đã tác động mạnh mẽ đến DN không chỉ về ý 
nghĩa kinh tế mà có tác động khích lệ tinh thần kinh doanh, tạo niềm tin cho DN. 

Có thể thấy, chính sách thuế đã dần hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu phát triển 
KTTN. Ưu đãi thuế cho DN gồm có ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế. Trong luật 
thuế DN quy định về đối tượng được ưu đãi thuế là DN thành lập mới từ dự án đầu tư, 
không áp dụng đối với đầu tư mở rộng. Đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế DN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 nội dung về ưu đãi thuế được thay đổi căn 
bản, theo đó đối tượng được ưu đãi thuế là dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực 
hoặc địa bàn ưu đãi thuế. 

Trước dịch bệnh Covid-19, Nhóm các giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và 
các khoản thu ngân sách thông qua ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn 
thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho 
các DN và hộ kinh doanh; giãn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp 
trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích cả sản xuất và tiêu dùng trong nước. 

Hạn chế 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các chính sách thuế ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, hạn 
chế như: 

Thứ nhất, tồn tại các hành vi vi phạm pháp luật thuế của DN, DN tư nhân đã sử 
dụng một số biện pháp điển hình để trốn thuế có thể kể đến như: kê khai thuế không đầy 
đủ; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để ghi nhận tăng chi phí đầu vào; kê khai thiếu thu 
nhập chịu thuế; đưa các khoản chi phí cá nhân vào chi phí được trừ của DN. Do vậy, các 
nhà lãnh đạo DN tư nhân cần có sự thay đổi quan điểm để hạn chế các trường hợp nói 
trên, trong đó cốt lõi là cần xây dựng một chiến lược thuế, nhằm đảm bảo sự phát triển 
bền vững trong dài hạn, kịp thời nắm bắt các cơ hội hợp tác kinh doanh khi DN bước 
sang chu trình phát triển mới. 

Thứ hai, chưa có chính sách và pháp luật về thuế suất ưu đãi thuế TNDN cho 
DNNVV 

Kể từ khi Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 cho tới nay vẫn chưa 
có một chính sách, pháp luật ưu đãi về thuế suất thuế TNDN riêng biệt cho DNNVV để 
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thực hiện lộ trình ưu đãi thuế cho DNNVV mà Luật đã đề ra mặc dù tại Khoản 1 Điều 
10 Luật hỗ trợ DNNVV 2017 quy định rõ: “DNNVV được áp dụng có thời hạn mức 
thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho DN theo quy 
định của pháp luật về thuế TNDN”. Hiện nay, theo quy định của Luật thuế TNDN thì 
DNNVV hưởng thuế suất là 20%, và trong thời gian tới sẽ phải đóng thuế suất thấp hơn 
mức này. Tuy nhiên, hiện nay chính sách ưu đãi về thuế suất chưa có hướng dẫn cụ thể, 
dẫn tới tình trạng đã có quy định nhưng chưa biết sử dụng như thế nào. 

Thứ ba, chưa có chính sách, pháp luật ưu đãi về thuế thu nhập DN cho hộ kinh 

doanh chuyển lên DNNVV 

Cho tới thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ hướng dẫn hoặc văn bản quy phạm pháp 

luật nào quy định rõ về chính sách miễn/giảm thuế thu nhập DN cho DNNVV được 

chuyển từ hộ kinh doanh. Việc ban hành ngay một chính sách, pháp luật ưu đãi về thuế 

cho DNNVV được chuyển từ hộ kinh doanh là cấp bách, một phần đảm bảo được tính 

thống nhất của Luật, một phần giúp cho các DNNVV có khả năng cạnh tranh tốt hơn và 

tăng việc làm cho người lao động. 

Thứ tư, chưa áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cho DN siêu nhỏ 

Để giảm thiểu chi phí hành thu thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tạo ra 

sự minh bạch, tính tự tuân thủ thuế, nên quy định một số các trường hợp, mà cụ thể trong 

trường hợp này là các DN siêu nhỏ có thể áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập DN 

theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-Tai-chinh-de-xuat-tiep-tuc-gia-han-thoi-han-nop-thue-tien-
thue-dat/423575.vgp 

https://vietnamfinance.vn/chinh-sach-thue-ho-tro-thuc-day-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-o-viet-
nam-20180504224214315.html 

https://nhadautu.vn/co-che-chinh-sach-thue-thuc-day-phat-trien-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-o-viet-
nam-d14149.html 

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207881 

 

 

ĐÍNH CHÍNH: Do sơ suất của tác giả khi gửi bài viết, Nội san SVNCKH xin được đính chính 

thông tin trên số tháng 4/2021 như sau: 

- Thông tin cũ: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - Chu Quang 

Hiếu, Vũ Quốc Việt - CQ55/21.05.CLC. 

- Thông tin chính xác: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - Chu 

Quang Hiếu, Vũ Văn Việt - CQ55/21.05.CLC.  



16 
Sinh viªn 

Taäp 05/2021  TAØI CHÍNH VÓ MOÂ 

 

 

Chính sách tài chính cho phục hồi và 
phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 

Đỗ Thị Dung - CQ55/01.02 

Đặt vấn đề  

Từ năm 2000 đến nay, Thế giới và Việt Nam đã trải qua 3 lần đại dịch gồm Dịch 
SARS(2003), H5N1(năm 2009) và Covid-19(năm 2019), từ đó tác động không nhỏ đến 
kinh tế các quốc gia. So với tác động của dịch SARS (năm 2003) và H5N1(năm 2009) 
thì đại dịch Covid-19 có quy mô lớn hơn rất nhiều, thời gian dịch bệnh kéo dài. Để ngăn 
chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã phải ban 
hành các lệnh hạn chế, cấm đi lại, phong tỏa các trung tâm, thánh phố, tỉnh, quận huyện 
khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng thất nghiệp 
và thu nhập giảm sút, theo đánh giá suy thoái kinh tế do dịch Covid-19 dẫn đến tình 
trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn rất nhiều so với khủng hoảng tài chính toàn 
cầu năm 2007-2008.Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và phủ bóng đen lên tăng 
trưởng kinh tế thế giới từ đầu năm đến nay, thế phân tích đã đưa ra nhiều nhận định về 
kịch bản phục hổi kinh tế toàn cầu. 

Các mô hình phục hồi kinh tế: 

 V: là kịch bản phục hồi lạc quan nhất. Kinh tế suy giảm nhanh rồi phục hồi cũng 
nhanh khi phong tỏa kết thúc. Chính phủ ban hành các biện pháp đủ để bù đắp cho khủng 
hoảng và đại dịch không bùng phát trở lại. 

 U: là kịch bản ít thuận lợi hơn nhưng vẫn lạc quan. Kinh tế suy thoái kéo dài lâu 
hơn rồi sau đó phục hồi chậm. Tình hình trở lại như trước đại dịch sẽ không xảy ra trước 
cuối năm 2020. 

 W: là kịch bản phục hồi hai lần. Kinh tế tăng tốc rồi xuống dốc trở lại, sau đó 
lại tăng tốc. Nguyên nhân do các biện pháp ngăn chặn COVID-19 được dỡ bỏ quá nhanh 
hoặc không ngăn chặn, sau đó dịch bùng phát lần hai. 

 L: là kịch bản u ám nhất. Các biện pháp vực dậy kinh tế quá khiêm tốn dẫn đến 
nguy cơ suy thoái mạnh. Các công ty phá sản hàng loạt khiến kinh tế trì trệ. 

Ở thời điểm đại dịch COVID-19 mới bùng phát trên quy mô toàn cầu, đa số các 
nhà phân tích dự đoán kinh tế thế giới sẽ phục hồi theo kiểu hình chữ V. Tuy nhiên do 
diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch gầy đây đã xuất hiện một mô hình phục hồi mới 
của nền kinh tế. Mô hình này là Mô hình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 mới 
nhất thường được báo chí Anh nhắc đến là mô hình chữ K. Nét sổ thẳng của chữ K được 
dùng để chỉ tình hình kinh tế suy thoái đột ngột. Hai nét xiên ngắn của chữ K cho thấy tình 
trạng phục hồi trái ngược nhau, tùy từng lĩnh vực và doanh nghiệp liên quan. Hai nét trái 
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ngược của chữ K, một số công ty thuộc nét xiên phía trên chữ K như nhóm Big Tech (5 
công ty công nghệ lớn gồm Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook) ung dung thoát 
khỏi khủng hoảng để lướt tới đỉnh cao phát triển lịch sử. Theo trang Slate, trong quý 2-
2020 doanh thu của Amazon đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 88,9 tỉ USD. 
Doanh thu nhánh tạp hóa của Amazon tăng gấp ba lần trong giai đoạn này do lệnh phong 
tỏa tác động đến phần lớn dân số thế giới, khiến mọi người phải mua sắm qua giao hàng. 
Tương tự, giá cổ phiếu của Netflix (dịch vụ video trực tuyến) tăng 200%, trong khi giá cổ 
phiếu của Tesla (công ty xe điện) tăng gấp 10 lần. Ngược lại, nét xiên phía dưới chữ K bao 
gồm các công ty thuộc các lĩnh vực bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề như vận tải hàng 
không, dệt may, tổ chức sự kiện và dịch vụ ăn uống. Nhà phân tích John Authers lưu ý: 
"Doanh thu của các cửa hàng trực tuyến tăng 40% trong những tháng gần đây trong khi 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các hãng du thuyền giảm doanh thu với tỉ lệ tương đương". 
Tương tự như ở Việt Nam mô hình phục hồi kinh tế cũng đang diễn ra theo mô hình này 
một số ngàmh nghề trực tuyến phát triển mạnh,ngược lại một số ngày nghề du lịch, dệt 
may, hàng không…. bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  

Lựa chọn các chính sách tài chính hiệu quả cho mô hình phục hồi kinh tế: 

 Các quốc gia trên thế giới: Các nước trên thế giới cùng đang gồng mình chống 
trọi với dịch bệnh Covid-19, sự bùng phát trở lại của dịch lại càng khiến cho diễn biến 
nên kinh tế trở nên phức tạp hơn, Chính phủ các nước đã và đang đưa ra các chính sách 
nhằm hạn chế sự suy thoái kinh tế một cách nghiêm trọng. 

Bảng tổng hợp chính sách kích thích kinh tế sau đại dịch của một số nước 
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Nguồn: Tạp chí tài chính việt nam 

 Ở Việt Nam 

Mặc dù, tình hình tài chính, ngân sách của Việt Nam đang gặp khó khăn, nhưng 

trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, Quốc hội và Chính phủ đã quyết định sử 

dụng mọi nguồn lực tài chính cho giai đoạn hậu COVID-19. Về nguồn tài chính ngân 

sách trong gói 62.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương sẽ dành ra 22.000-23.000 tỷ đồng 

từ nguồn tăng thu và phần kinh phí còn lại của năm 2019 là 19.000-20.000 tỷ đồng, phần 

còn lại trích từ quỹ dự phòng, tiết kiệm chi, phần tăng thu, dự phòng ngân sách địa 

phương. Về chính sách tiền tệ, tính đến cuối tháng 3/2020, nguồn lực dự trữ ngoại hối 

của Việt Nam đạt trên 84 tỷ USD, và như vậy chúng ta hoàn toàn có đủ nguồn lực để 

đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tài chính và giá cả. Hiện nay, Chính 

phủ đã ban hành nhiều giải pháp nhằm hồi phục kinh tế trong và sau đại dịch như:  

▪ Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân và tiền thuê đất; tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất; doanh nghiệp 

được hỗ trợ tiền để trả lương trong trường hợp người lao động ngừng việc tạm thời. 

▪ Ngoài ra, Chính phủ còn có gói hỗ trợ cho các đối tượng với tổng mức hỗ trợ của 

Chính phủ cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khoảng 62.000 

tỷ đồng. Trong số này, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000-

23.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 13.000-14.000 tỷ từ ngân sách địa phương. 
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▪ Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 
13/3/2020 về việc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 
hưởng do dịch COVID-19. Hàng loạt các ngân hàng lớn nhỏ đã thực hiện cơ cấu lại nợ, 
giảm lãi vay cho các DN chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, điển hình như: 
Vietcombank đã hạ lãi suất xuống thấp hơn 0,5-1,5% so với mặt bằng lãi suất chung; 
BIDV cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ gốc, lãi và giảm đến 2%/năm (đối với các 
khoản vay bằng tiền đồng); VPBank triển khai chương trình đồng hành thứ hai với mức 
giảm lãi suất 2% cho các DNNVV bao gồm khách hàng hiện hữu và vay mới… 

▪ Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ cho phép không áp dụng quy 
định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 2016-2020, được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. Chính 
phủ còn nêu rõ nhiệm vụ tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, 
tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện, giải ngân và nâng váo hiệu quả các dự án đầu tư công. 

▪ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chiều 15/10/2020. “Theo Phó Thủ tướng, dịch 
bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt nhưng trên thế giới làn sóng dịch tăng rất mạnh 
trở lại. Trong 24 giờ vừa qua đã ghi nhận thêm gần 400.000 ca nhiễm, vì vậy, chúng ta 
không thể chủ quan, không được để bài học ở Đà Nẵng thành vô nghĩa. Lúc này giống 
như giai đoạn bình yên giữa hai “trận đánh”, chúng ta phải củng cố lại lực lượng, tất cả 
biện pháp phòng, chống dịch trước hết ở các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú và rộng 
ra toàn xã hội.” Phải khống chế được dịch bệnh thì nền kinh tế mới quay trở lại trạng 
thái ổn định và dần phục hồi. 

Sau cuộc chiến không khoan nhượng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam chúng 
ta đã đẩy lùi được dịch bệnh ra khỏi đất nước tuy nhiên “Chúng ta phải làm tinh thần 
cảnh giác rất cao. Lúc tình hình dịch thì nhắc nhau phải bình tĩnh, khi tình hình tốt thì 
nhắc nhau phải cảnh giác”.Một khi dịch bệnh được kiểm soát tốt nền kinh tế sẽ trở nên 
ổn định,hoạt động, nhịp sống, nhịp sản xuất, đầu tư sẽ ổn định lại, nền kinh tế đất nước 
sẽ dần phục hồi. Cùng nhau phòng chống Covid-19, cùng nhau chung tay phục hồi nền 
kinh tế sau dịch là mục tiêu của toàn đất nước Việt Nam trong năm 2020. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/phong-
chong-covid-19-ac-biet-canh-giac-khi-mua-ong-sap-en 

https://tuoitre.vn/kinh-te-phuc-hoi-kieu-chu-k-20200907090027033.htm 

http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/chinh-sach-tai-chinh-cho-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-
te-viet-nam-sau-dai-dich-covid19-328466.html 

https://vnexpress.net/mo-hinh-chu-k-lua-chon-moi-du-bao-kinh-te-sau-dai-dich-4158770.html 
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Phối hợp chính sách tài khoá  
và chính sách tiền tệ chống suy giảm 

tăng trưởng kinh tế do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam 

Bùi Thanh Bình - CQ55/21.05 

Đặt vấn đề 

Dưới góc độ điều hành nền kinh tế vĩ mô, chính sách tài khoá (CSTK) và chính 
sách tiền tệ (CSTT) là hai công cụ kinh tế giữ vai trò quyết định trong điều tiết kinh tế 
vĩ mô. hai mục tiêu cơ bản trong điều tiết kinh tế vĩ mô là ổn định và tăng trưởng. Các 
công cụ riêng lẻ của hai chính sách này không tác động riêng lẻ lên từng bộ phận của 
nền kinh tế mà tác động lẫn nhau và cùng tác động lên toàn bộ nền kinh tế. Năm 2020 
và đầu năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc thực hiện các mục 
tiêu kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn. Chính Phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc phối kết 
hợp điều hành CSTK và CSTT nhằm giảm những tác động tiêu cực của dịch bệnh trong 
năm 2020. Tuy nhiên, việc điều hành này cần được điều chỉnh phù hợp hơn nữa nhằm 
chống suy giảm tăng trưởng kinh tế trước những diễn biến khôn lường của dịch bệnh 
Covid-19 hiện nay.  

Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế vĩ mô Việt Nam 

Tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2020 là 2,91%, mức tăng trưởng thấp nhất của 
thập kỷ 2011-2020. Tuy nhiên,Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước tăng trưởng kinh tế cao 
nhất thế giới, cho thấy những nỗ lực không ngừng của Chính Phủ trong điều kiện ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19; Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,23% (tăng 2,31% so 
với bình quân năm 2019); Tỉ lệ thất nghiệp của dân số từ 15 tuổi trở lên ở mức thấp 2,05%. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,85%; khu vực công 
nghiệp và xây dựng chiếm 33,72%; khu vực dịch vụ chiếm 41,63%; thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm chiếm 9,8% (Cơ cấu tương ứng của năm 2019 là: 13,96%; 34,49%; 
41,64%; 9,91%). 

Những con số về tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2020 cho thấy những khó khăn 
khôn lường của nền kinh tế, nhưng cũng đồng thời thể hiện tính đúng đắn và quyết liệt 
của Chính Phủ trong việc điều hành hành kinh tế Vĩ mô. 

Hiện tại, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng 
đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải 
đóng cửa trước tác động của dịch.Tác động của Covid-19 rõ nét hơn, chủ yếu là những 



21 
Sinh viªn 

TAØI CHÍNH VÓ MOÂ  Taäp 05/2021 

  

quan ngại về triển vọng kinh tế có xu hướng xấu đi ảnh hưởng tới tâm lý, làm hạn chế 
nhu cầu tiêu dùng. Các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải chịu ảnh hưởng của đại dịch 
chủ yếu qua việc hạn chế đi lại, giãn cách xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đã tác 
động tới hành vì tiêu dùng. 

Phối hợp chính sách tiền tề và chính sách tài khoá giai đoạn Covid-19 

Trên góc độ chính sách kinh tế vĩ mô, để giải quyết cú sốc như đại dịch Covid-19 
thì nên ưu tiên sử dụng CSTK và thực hiện các CSTT với mục tiêu hỗ trợ. Vì CSTK có 
độ trễ ngoài ngắn nên khi thực thi sẽ phát huy được hiệu lực đối với nên kinh tế trong 
khi đó CSTT phải thông qua các kênh truyền dẫn nên độ trễ ngoài dài. 

Đối với chính sách tài khoá, Chính phủ đã đưa ra gói kích thích tài khoá bao gồm: 
(1) Giảm thuế và tiền thuê đất trị giá 180 nghìn tỷ đồng tương đương 3,0% GDP; (2) 
Khoản chi cho an sinh trị giá 62 nghìn tỷ đồng, giảm giá điện trị giá 11 nghìn tỷ đồng 
và hoãn đóng bảo hiểm xã hội trị giá 9,5 nghìn tỷ đồng. Quy mô gói kích thích tài khoá 
tương đương 4,3% GDP. 

Đối với chính sách tiền tệ, NHNN đã điều chỉnh mức lãi suất điều hành giảm 1-
1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp cho tổ 
chức tín dụng (TCTD); giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 
tháng và giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên, hiện 
ở mức 5,0%/năm, để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân. Đến 
ngày 140/9/2020, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271 nghìn khách hàng 
với dư nợ 321 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 485 nghìn khách hàng với 
dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng; đặc biệt các TCTD đã cho vay mới lãi suất ưu đãi lũy kế đến 
nay đạt 1,6 triệu tỷ đồng. 

Về mặt lý thuyết, trong trường hợp kinh tế suy thoái, để khuyến kích đầu tư và 
tăng trưởng cần thực hiện CSTK và CSTT mở rộng. Tuy nhiên để có sự phối hợp chặt 
chẽ hơn giữa CSTK và CSTT cần phải hiểu rõ nguyên nhân cốt lõi của kinh tế suy thoái 
là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng.  

Giải pháp phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ chống suy giảm 
tăng trưởng kinh tế 

Nhìn chung, kết quả phối hợp giữa CSTK và CSTT giai đoạn Covid-19 đã dần 
đem môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tạo tiền đề phục hồi và phát triển, hỗ trợ tháo gỡ 
khó khăn cho DN, nền kinh tế có những tín hiệu phục hồi khả quan hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phối hợp CSTK và CSTT trong 
giai đoạn Covid-19 vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, dịch bệnh Covid-19 khó lường và giải pháp y tế mang quyết định chủ 
yếu, các chính sách về tài khoá - tền tệ là thứ yếu, mang tính hỗ trợ. 
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Thứ hai, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận 
gói tín dụng Covid-19. 

Thứ ba, việc mở rộng CSTK và chi an sinh xã hội để dập tắt dịch Covid-19 cũng 
gây áp lực lên cán cân ngân sách nhà nước. 

Thứ tư, việc phối hợp CSTK và CSTT thông qua việc tiền tệ hoá thâm hụt đang 
gây áp lực lạm phát. 

Thứ năm, tác động của Covid-19 đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng và đầu tư làm 
cho cầu hàng hoá và cầu tiền tệ đều giảm. Việc nới lỏng CSTK và CSTT làm tăng cung 
hàng hoá và tiền tệ có thể gây ra bong bóng tài chính, nợ xấu. 

Một số khuyến nghị 

Một là, cần tiếp tục phối hợp tốt CSTK và CSTT để giảm bớt những tác động tiêu 
cực của dịch Covid-19. Phối hợp CSTK và CSTT chỉ hiệu quả khi các hoạt động sản 
xuất và tiêu dùng được nối lại. Do vậy, ưu tiên hiện nay là thực hiện các biện pháp tài 
khoá để ứng phó y tế cộng đồng và trợ cấp xã hội cho các đối tượng dễ bị tổn thương do 
ảnh hưởng của dịch bênh. 

Hai là, cần tiếp tục các biện pháp tạo điều kiện cho doanh nghiêp và hộ gia đình 
tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn để giúp họ vượt qua khó khăn và bình ổn tiêu dùng. Cần 
tăng tính thanh khoản của đồng tiền, mở rộng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, 
đẩy nhanh thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn và các gói cứu trợ. Rà 
soát và xem xét từng đối tượng để gói cứu trợ tiếp cận đúng đối tượng cần hỗ trợ. 

Ba là, cần xây dựng phương án dự phòng cho giai đoạn hậu Covid-19, khuyến 
khích đầu tư và tiêu dùng. Để đối phó kịp thời với những ảnh hưởng do Covid-19, Chính 
phủ đã thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế và điều này làm gia tăng áp lực lạm 
phát, gây bội chi ngân sách. Đồng thời tỷ lệ nợ xấu tăng, dư địa chính sách không còn 
nhiều đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phối hợp CSTK và CSTT phù hợp, kịp thời. 

 

Tài liệu tham khảo: 

PGS. TS. Nguyễn Văn Dần, Học viện Tài chính, Giáo trình Kinh tế học vĩ mô, NXB Tài chính, năm 
2010. 

PGS. TS. Phạm Ngọc Dũng và PGS. TS. Đinh Xuân Hạng, Học viện Tài chính, Giáo trình Tài 
chính - tiền tệ, NXB Tài chính, năm 2014. 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019 và 2020 - Tổng cục thống kê 

http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/phoi-hop-chinh-sach-tai-khoa-va-tien-te-ho-tro-doanh-
nghiep-phat-trien-321946.html 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/chinh-sach-tien-te-va-tai-khoa-tai-mot-so-quoc-gia-trong-thoi-
ky-dich-covid-19-28994.html 

http://tapchinganhang.gov.vn/lua-chon-tai-tro-cho-chinh-sach-tai-khoa-trong-boi-canh-covid-
19.html 
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Hoạt động kinh doanh  
của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Bùi Mỹ Linh - CQ56/11.05 

rong một nền kinh tế cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên phân 

tích hoạt động kinh doanh, tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 

doanh để không ngừng cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Bài viết nhằm xác định những nhân tố và mức độ tác động của từng nhân tố đến 

hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam. Từ đó, Cung 

cấp căn cứ để giúp các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam xác định phương 

hướng, chiến lược, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

1. Định nghĩa và đo lường các biến 

a) Biến phụ thuộc 

Chọn ROA là biến phụ thuộc đại diện cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

ROA = 
LNST 

Tổng tài sản
 

Ý nghĩa: Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA) sẽ giúp nhà quản lý doanh 

nghiệp trả lời câu hỏi: "Những gì doanh nghiệp có thể làm đƣợc với các tài sản mà doanh 

nghiệp có sẵn". Nếu như giá trị chỉ tiêu này càng cao càng cho thấy khả năng quản lý 

của doanh nghiệp. Do đó, tỷ suất sinh lợi của tài sản là kết quả tổng hợp của những cố 

gắng của doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả cá biệt của các yếu tố sử dụng cho 

quá trình sản xuất kinh doanh, là kết quả của nỗ lực mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, tăng 

doanh số và tiết kiệm các chi phí. 

b) Biến độc lập 

Quy mô doanh nghiệp (SIZE) 

Quy mô doanh nghiệp là một trong các yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư, 

nhà cung cấp và đối tác kinh doanh. Dựa trên các lý thuyết và nghiên cứu trước đây về 

mối quan hệ giữa quy mô công ty và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, có những 

nghiên cứu chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những nghiên cứu chỉ ra rằng, quy mô doanh 

nghiệp có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

T 
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Hệ số nợ (DEBT_EFFICIENT) 

Hệ số nợ cho biết bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay. 

Qua đây, đánh giá được khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Các nghiên cứu 

trước đây đều chỉ ra tác động tiêu cực của hệ số nợ đối với hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

Tăng trưởng doanh thu (GROWTH) 

Những doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu ổn định ở mức cao luôn được 

các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Đồng thời, mức tăng trưởng doanh thu cũng phản ánh 

mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ được 

nêu ra trong các nghiên cứ trước đây chưa rõ ràng.  

Thời gian hoạt động (AGE) 

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp được đo lường bằng số năm hoạt động của 

doanh nghiệp (trong nghiên cứu này, là số năm từ khi thành lập đến năm 2019). Trong 

các nghiên cứu trước đây, chưa có nghiên cứu nào đề cập đến tác động của nhân tố thời 

gian hoạt động đến hiệu quả kinh doanh của công ty.  

Tỷ lệ phải thu khách hàng (RECEIVABLE_RATE) 

Những doanh nghiệp có mức tỷ lệ phải thu khách hàng ở mức cao thì thường có 

ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh hơn là các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ phải thu 

thấp hơn so với doanh nghiệp cùng ngành. Đồng thời, tỷ lệ phải thu khách hàng cũng 

phản ánh mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

Đầu tư tài sản cố định( ASSET) 

Tài sản cố định trong xây dựng là các máy móc, thiết bị không cần có nhà xưởng 

kiên cố bao che, nên phần giá trị thiết bị máy móc lớn chiếm phần lớn trong tài sản của 

doanh nghiệp. Tiềm lực của một doanh nghiệp xây dựng thể hiện không chỉ thông qua 

đội ngũ kỹ sư, công nhân mà phần lớn thông qua số lượng, chủng loại của các thiết bị 

thi công và hàm lượng công nghệ trong các thiết bị đó.  

2. Tổng hợp các biến nghiên cứu 

Nghiên cứu này chỉ nghiên cứu trong giai đoạn 2016 - 2019 đối với 25 doanh 

nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX). 

Trong nghiên cứu này tác giả đã đi sâu tìm hiểu mối quan hệ giữa một số biến trong như: 

Quy mô doanh nghiệp (SIZE); Hệ số nợ (Debt_eficient); Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

vốn kinh doanh (ROA); đầu tư TSCĐ (asset), tốc độ tăng trưởng doanh thu (growth), tỷ 

lệ phải thu khách hàng (receivable_rate), thời gian hoạt động (age). 
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Bảng 1: Đo lường các biến và kỳ vọng dấu của các hệ số BI 

Nhân tố ảnh hưởng Biến đo lường Kỳ vọng dấu 

Quy mô doanh nghiệp Log (Tổng doanh thu) + 

Hệ số nợ Nợ phải trả/Tổng tài sản - 

Tỷ lệ phải thu khách hàng Phải thu KH/tổng tài sản - 

Đầu tư TSCĐ TSCĐ/Tổng tài sản + 

Tốc độ tăng trưởng DT Doanh thu năm t/(Doanh thu năm t-1) - 1 + 

Thời gian hoạt động Số năm hoạt động tính đến năm 2019 + 

Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của tác giả 

3. Mô hình nghiên cứu 

ROAit = Ci+ β1LOG(SIZEit) + β2AGEit + β3DEBT_EFFICIENT  
+ β4GROWTHit + β5RECEIVABLE_RATEit + uit 

4. Dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng số liệu thu thập từ các BCTC của các công ty thuộc ngành 
Xây dựng niêm yết trên 2 sàn chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong 
thời gian từ 2016-2019. Danh sách tất cả công ty niêm yết thuộc ngành dựa từ bảng DN 
cùng ngành trên trang web vietstock.vn. Tiêu chuẩn NAICS 2007 là căn cứ tham khảo 
để Vietstock xây dựng hệ thống cũng như nguyên tắc phân ngành, yếu tố “Cơ cấu doanh 
thu” là yếu tố ưu tiên để xem xét. Mẫu nghiên cứu là 50 DN có đầy thông tin báo cáo tài 
chính từ năm 2016-2019 trong số tổng thể 107 DN ngành XD.  

5. Phương pháp ước lượng 

Ở nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng liên quan đến cả mặt quy mô không gian và 
thời gian, do đó tác giả sẽ thực hiện kết hợp 2 mô hình ước lượng; mô hình ảnh hưởng ngẫu 
nhiên (REM) và mô hình ảnh hưởng cố định (FEM). Nhằm lựa chọn phương pháp FEM 
hay REM phù hợp cho hồi quy dữ liệu mẫu ta sử dụng kiểm định Hausman với giả thiết 

H0: Cove (i; (REM phù hợp) 

H1: Cove (i; (FEM phù hợp)  

Nếu α > p value cho phép kết luận giả thuyết H0 bị bác bỏ, khi đó ta kết luận là 
FEM phù hợp hơn để sử dụng. Ngược lại, REM phù hợp cho mô hình nếu chấp nhận giả 
thuyết H0 

6. Kết quả nghiên cứu 

Quy mô của DN càng lớn HQKD càng cao. Kết quả này phù hợp với lý thuyết và 
kết quả nghiên cứu của Zeitun & Tian (2007), Margaritis & Psillaki (2007); Abbasali 
Pouraghajan & Esfandiar Malekian (2012, Nga Ngo Thi Thanh, Duong Phan Thuy, 
Hang Dang Thu (2020). Các DN có quy mô hoạt động lớn thì phát huy được hiệu quả 
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sử dụng tài sản, làm lợi nhuận DN tăng dẫn tới tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tăng 
lên đáng kể. 

Thời gian hoạt động của DN càng dài thì HQKD càng cao. Kết quả này phù hợp 
với kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Onaolapo and Kajola (2010), của Nguyễn Lê 
Thanh Tuyền (2013) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đầu tư tài sản cố định không ảnh hưởng hiệu quả 
HĐKD. Kết quả này không phù hợp với lý thuyết và kết quả nghiên cứu của Zeitun & 
Tian (2007) và Onaolapo & Kajola (2010). Điều này trái với giả thuyết đặt ra có thể xuất 
phát từ nguyên nhân việc đầu tư vào tài sản cố định chưa hiệu quả, DN lựa chọn công 
nghệ, máy móc thiết bị chưa phù hợp với hoạt động công trình. Hoặc DN chưa sử dụng 
hiệu quả tài sản cố định: tài sản cố định chưa được sử dụng hết công suất của nó.  

Kết quả tăng trưởng cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu không có tác động đến 
HQKD của DN. Kết quả này không phù hợp với một số công trình như Bài nghiên cứu 
của Hoàng Tùng (2016): Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 
của các doanh nghiệp dầu khí ở Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng có tác động dương đến 
HQKD của DN; Đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến HQKD của các công ty 
ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” 
của Nguyễn Lê Thanh Tuyền (2013) thì tốc độ trưởng trưởng cũng có tác động đến 
HQKD của DN. 

Kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ phải thu tác động âm đến HQKD của các DNXD. Điều 
này phù hợp với các nghiên cứu của Hoàng Tùng (2016), luận văn “Nghiên cứu các nhân 
tố ảnh hưởng đến HQKD của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết 
trên thị trường chứng khoán VN” của Nguyễn Lê Thanh Tuyền (2013),.. 

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến HQKD của các DN 
ngành Xây dựng được trình bày. Tiến hành kiểm định Hausman trên phần mềm Eview 
ta được P-value = 0.0003< 0,05 nên bác bỏ H0 Vậy chọn mô hình FEM. Hay kết quả 
hồi quy theo phƣơng pháp FEM là lựa chọn phù hợp để thể ảnh hưởng của các nhân tố 
đến cấu trúc tài chính. Sau khi lựa chọn mô hình REM làm mô hình nghiên cứu, tác giả 
thực hiện loại bỏ các biến có giá trị P - value lớn hơn 0,05 ra khỏi mô hình. Kết quả sau 
khi thực hiện bỏ biến thừa ra khỏi mô hình như sau: 

Bảng 3.18. Mô hình FEM sau khi loại các biến không có ảnh hưởng 

Biến độc lập Hệ số Prob 

C -0.241957 0.0387 

LOG(SIZE) 0.044036 0 

AGE 0.010108 0.0001 

DEBT_EFFICIENT -0.159817 0 

RECEIVABLE_RATE -0.019095 0.0254 

 

0.612941 
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7. Các giải pháp nâng cao HQKD của các DN ngành Xây dựng 

Thứ nhất, Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý  

Doanh nghiệp phải giải quyết tốt các công việc như thu hồi nợ từ các đơn vị khác, 
giải phóng hàng tồn kho không dự kiến.... Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xác định 
những hoạt động kinh doanh nào mà nguồn vốn tự có của doanh nghiệp không đủ đáp 
ứng hoặc nếu sử dụng nguồn vốn vay thì sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn để đưa ra các 
quyết định hợp lý. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng tài sản sẽ nâng cao 
HQKD song tỷ lệ nợ trên vốn VCSH lại có tác động ngược chiều, điều này cho thấy việc 
tăng trưởng của DN đạt HQKD khi nguồn tăng là từ lợi nhuận và vốn góp chủ sở hữu. 
Tuy nhiên, để thu hút được nguồn vốn từ quỹ đầu tư, DN cần phải minh bạch trong báo 
cáo tài chính, có dự án khả thi, chiến lƣợc kinh doanh hiệu quả và một đội ngũ quản lý 
năng lực, chuyên nghiệp.  

Thứ hai, đầu tư và mở rộng doanh thu 

Các DN cần tránh đầu tư đa ngành, dàn trải, kém hiệu quả. Danh mục đầu tư của DN 
phải được thu gọn và chỉ tập trung vào các dự án có tiềm năng và vốn đầu tư bảo đảm. Mỗi 
DN cần tái cấu trúc lại sản xuất, kịp thời nắm bắt và nghiên cứu thị trường, bảo đảm giữ 
vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng. Để cải thiện năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần các DN có thể lựa chọn các dự án 
thuộc phân khúc tiềm năng dựa theo xu hướng thị trƣờng hoặc thế mạnh kỹ thuật.  

Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc 

Làm tốt công tác tiếp thị, giới thiệu năng lực thi công của công ty, từng bước chiếm 
lĩnh thị trường để có thể nhận được nhiều công trình có giá trị lớn đảm bảo đủ thời gian 
hoạt động của máy móc thiết bị. Cân đối nhiệm vụ, bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất cho 
từng đội, từng xí nghiệp và từng thiết bị, tránh tình trạng máy làm việc quá mức máy 
làm việc quá ít, đảm bảo làm sao cho các đội thi công trong tình trạng đủ máy thi công 
và mức độ huy động công suất luôn đạt cao nhất. Làm tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa 
chu đáo sẽ kéo dài tuổi thọ của máy móc, giảm thời gian ngừng sử dụng vì sửa chữa, 
tăng năng lực hoạt động cho chúng để bảo đảm máy móc hoạt động hết công suất.  

Thứ tư, Quản trị các khoản nợ phải thu  

Xây dựng hệ thống kiểm soát nợ có tính chuyên nghiệp, áp dụng các kỹ thuật phân 
tích và kiểm soát nợ. Nên áp dụng kỹ thuật phân loại khách hàng và xếp hạng tín dụng, 
theo đó mỗi khách hàng sẽ được xếp hạng theo mức độ rủi ro dựa trên tiêu chí như chỉ 
số khả năng thanh toán hiện hành, chỉ số thanh toán nhanh, hệ số nợ… 

 

Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Tài chính Doanh Nghiệp - Học viện Tài chính. 

Võ Thị Tuyết Hằng: ‘Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên sàn chứng khoán VN”. 
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Cơ hội phát triển  
cho ngành logistics tại Việt Nam 

Trần Nguyễn Linh Chi - CQ57/21.07 

Trương Thị Mai - CQ57/01.04  

rong những năm gần đây, thương mại quốc tế ngày càng phát triển nhờ xu hướng 
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng, mở ra 
nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng và nền kinh tế nước 

nhà nói chung. Trong đó đặc biệt phải kể đến ngành logistics- một ngành then chốt, đóng 
một vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế. 

Khái quát chung về ngành Logistics  

Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 quy định “Dịch vụ Logistics là hoạt động 
thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm 
nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, 
tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hạng hoặc các dịch vụ khác có 
liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”. 

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế, đóng 
vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng địa phương, 
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các dịch vụ của Logistics bao 
gồm: dịch vụ vận tải; dịch vụ kiểm tra và phân tích kĩ thuật, dịch vụ bưu chính, dịch vụ 
thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hành 
lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hoá, phân phối lại, giao hàng và một số dịch 
vụ hỗ trợ vận tải khác.  

Logistic bao gồm 4 xu hướng phát triển chính là: Ứng dụng công nghệ 4.0; Mua 
sắm trực tuyến; Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A); Đầu tư vào kho, trung tâm 
Logistics và chuỗi cung ứng lạnh. 

Hiện nay, dịch vụ logistics đã ảnh hưởng đến nền kinh tế các quốc gia do tính tác 
động trực tiếp đến hầu hết các ngành sản xuất, dịch vụ khác trong xã hội. Với doanh thu 
40 tỷ UDS/năm, chiếm 21%-25% GDP, logistics đang trở thành một trong những lĩnh 
vực mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 

Thực trạng ngành Logistics tại Việt Nam 

Về số lượng và quy mô doanh nghiệp (DN) tham gia cung ứng dịch vụ logistics: 
theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics(VLA), Việt Nam(VN) hiện có khoảng 30 
000 DN hoạt động trong lĩnh vực logistics. Các DN logistics đều có quy mô vừa và nhỏ 
với 89% là DN Việt Nam, 10% DN liên doanh và 1% là DN 100% vốn nước ngoài. Điều 
này cho thấy các DN logistics Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn chỉ mang tính chất tự 
phát, hoạt động với quy mô nhỏ lẻ do vậy chưa thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. 

T 
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Về tình trạng cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logisitics: có nhiều DN logistics 
VN tham gia xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng chỉ một số DN trong đó được 
khách hàng hài lòng, tin tưởng, thường xuyên lựa chọn. Từ đó có thể nhận ra sự chênh 
lệch về dịch vụ cung cấp giữa các DN, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ để có 
thể giành được sự tin tưởng của khách hàng. 

Về chi phí dịch vụ logistics: chi phí logistics của VN ở mức cao trong khu vực và 
trên thế giới. Tổ chức đánh giá hoạt động kinh doanh quốc tế Armstrong & Associates 
cho thấy, tổng chi phí logistics của VN năm 2016 là 41,26 tỷ USD, tương đương khoảng 
20,8% tổng GDP. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là cơ sở hạ tầng vận tải của 
VN đã quá cũ kỹ và quá tải, hệ thống quản lý hành chính phức tạp,… 

Về hạ tầng thông tin ngành logistics: hạ tầng thông tin nước ta còn kém xa với các 
nước khác trên thế giới. Việc sử dụng phần mềm quản lý kho bãi và cơ sở bán hàng ở 
hầu hết các tỉnh, thành phố đều rất thấp (23,3% ở tỉnh Hải Dương; 30,3% tại Đà Nẵng; 
Hà Nội 32,7% và cao nhất là TP.HCM cũng chỉ đạt 39,3%). 

Về nguồn nhân lực trong ngành logistics: logistics vẫn chưa được đào tạo chuyên 
sâu tại các trường đại học. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí 
Minh về chất lượng nguồn nhân lực logistics cho thấy, có đến 53,3% DN thiếu đội ngũ 
nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức về logistics, 30% DN phải đào tạo lại 
nhân viên và chỉ có 6,7% DN hài lòng với chuyên môn của nhân viên.  

Cơ hội và thách thức trong phát triển ngành Logistics tại VN 

Cơ hội trong việc phát triển Logistics 

Hiện nay, VN được đánh giá có nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ 
logistics, như: 

Thứ nhất, về vị trí địa lý, VN nằm giữa vùng kinh tế sôi động, có vị trí địa lý và 
điều kiện tự nhiên thuận lợi cho vận tải quốc tế, nằm ở khu vực chiến lược trong vùng 
Đông Nam Á. Lợi thế này cho phép VN phát triển hệ thống hạ tầng và mạng lưới cung 
ứng dịch vụ logistics phục vụ hoạt động giao thương nội địa cũng như với khu vực Đông 
Nam Á, châu Á và trên toàn cầu.  

Thứ hai, về chính sách hội nhập, VN trở thành thành viên chính thức một số tổ 
chức quốc tế lớn như WTO, CTTPP, EVFTA, …đưa nước ta thành một quốc gia mở 
cửa về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Các DN Logistics VN sẽ có cơ hội hợp 
tác, học hỏi, và gọi vốn từ các công ty đa quốc gia. 

Thứ ba, cơ chế chính sách của Nhà Nước, việc Nhà Nước thực hiện những cải cách 
về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế và tài chính 
phù hợp với thông lệ quốc tế đang được đẩy nhanh, góp phần thu hút được các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài. Cụ thể như: ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-
2018/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 2018 và những năm tiếp theo. 
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Thứ tư, sự phát triển của công nghệ, sự tiên tiến của cách mạng 4.0 đã giúp phát 
triển cơ sở hệ thống thông tin, băng thông dữ liệu, có nhiều ứng dụng khoa học công 
nghệ vào hoạt động logistics. Các nước phát triển đang từng bước thực hiện E-Logistics, 
green logisitics,… và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, công nghệ Blockchain 
vào thực hiện một số dịch vụ như dịch vụ đóng hàng hoặc dở hàng… giúp rút ngắn thời 
gian, chí phí hoạt động trong lĩnh vực này. 

Thách thức của việc phát triển Logistics tại VN 

Bên cạnh các cơ hội để phát triển thì ngành logistics ở VN cũng có những thách 
thức phải đối mặt: 

Thứ nhất, về cơ sở hạ tầng(CSHT) giao thông vận tải(GTVT), GTVT của ngành 
logistics còn yếu kém, không đồng bộ, chưa tạo ra hành lang vận tải đa phương thức, 
còn thiếu các khu kho vận tập trung có vị trí chiến lược đồng bộ với hệ thống cảng, sân 
bay,... Các trung tâm logistics đóng vai trò kết nối VN với quốc tế chưa được đầu tư, 
xây dựng dẫn đến chi phí logistics còn cao, chiếm 25% GDP (so với các nước phát triển 
như Mỹ chỉ từ 9% đến 15%)  

Thứ hai, về thể chế, chính sách đối với lĩnh vực logistics, chính sách của chính 
phủ chưa đồng bộ, còn tồn tại một số bất cập. Hiện nay đã có nhiều chủ trương trong 
ngành logistics nhưng các chủ trương đó vẫn chưa được thực hiện hoặc còn chồng chéo.  

Thứ ba, về hoạt động của chính các DN logistics, Hoạt động của các DN Việt 
Nam có nhiều hạn chế cả về quy mô hoạt động, vốn, nguồn nhân lực,… Các DN cung 
cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam hầu hết là những DN nhỏ và vừa, hoạt động kinh doanh 
logistics còn thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ cơ bản, hoặc 
đơn lẻ, cạnh tranh về giá là chủ yếu, ít giá trị gia tăng.  

Thứ tư, vấn đề về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực cho hoạt động logistics hiện 
đang thiếu trầm trọng, đặc biệt thiếu các chuyên viên logistics giỏi có năng lực ứng dụng 
và triển khai tại các DN. Sự yếu kém này là do Việt Nam chưa có một chương trình đào 
tạo logistic bài bản để đáp ứng được tiêu chuẩn của ngành hiện nay. 

Thứ năm, về trình độ công nghệ, trình độ công nghệ logistics ở Việt Nam so với 
thế giới vẫn còn yếu kém. Việc liên lạc giữa công ty giao nhận, logistics với khách hàng, 
hải quan chủ yếu vẫn là thủ công, giấy tờ; trong khi ở nước ngoài đã áp dụng những kỹ 
thuật tiên tiến, thông quan bằng các thiết bị điện tử. 

Giải pháp cho ngành Logistics ở Việt Nam 

Với mục tiêu đưa VN trở thành một đầu mối logistics của khu vực, trong thời gian 
tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Thứ nhất, Nhà nước cần phải hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics, bằng việc tiếp 
tục rà soát các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và 
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dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành logistics. Các DN cần đầu tư cơ sở vật chất, 
nâng cấp và mở rộng hệ thống kho bãi, các trang thiết bị bốc xếp, vận chuyển chuyên 
dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác.  

Thứ hai, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cải cách 
thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành. Nhà nước cần sửa đổi một số quy định, bổ sung về dịch vụ logistics tại 
Luật Thương mại, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics. Xử lý nghiêm các 
vi phạm về tải trọng, việc quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình xe, việc 
cấp và sử dụng phù hiệu, kê khai,… 

Thứ ba, Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ thúc đẩy ngành logistics 
phát triển. Nhà nước cần hỗ trợ các DN kinh doanh logistics, đặc biệt là các DN nhỏ và 
vừa, thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước, phát triển thị 
trường, đào tạo, tiếp cận thông tin. VLA với vai trò chủ chốt cần kết nối các DN trong 
ngành, tạo ra các DN đầu đàn, hợp tác chia sẻ các lợi thế nhằm giảm chi phí logistics,… 

Thứ tư, DN cần được nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ của công nhân viên 
để đáp ứng với việc hội nhập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics 
ở VN, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và phải được cập nhật, đổi mới liên tục 
cho phù hợp với tình hình, xu thế thế giới.  

Thứ năm, nhà nước và VLA nên chú trọng nghiên cứu triển khai các hoạt động 
logistics trên nền tảng CNTT và các công nghệ mới trong logistics. Thực hiện các 
phương pháp công nghệ logistics tiên tiến, hiện đại được áp dụng rộng rãi trên thế giới, 
như sắp xếp các công đoạn trong dây chuyền cung ứng… 

Ngoài ra, VLA cần đẩy mạnh phát triển loại hình vận tải đa phương thức, vận tải 
xuyên biên giới, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh. Hình thành các trung tâm logistics 
ở nước ngoài làm đầu cầu, tập kết và phân phối hàng hóa Việt Nam đến các thị trường 
quốc tế. Tăng cường liên kết với các hiệp hội và DN dịch vụ logistics khu vực ASEAN 
và trên thế giới.  

Kết luận 

Logistics là một ngành dịch vụ được dự đoán là ngành tiềm năng trong dài hạn, 
nếu biết cách đầu tư và phát triển thì logistics sẽ đem lại giá trị giá tăng cao, cùng với 
đó gắn liền với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, 
phát triển hạ tầng GTVT và CNTT từ đó tạo tiền đề cũng như là động lực thúc đẩy cho 
Việt Nam phát triển về mọi mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.  

 

Tài liệu tham khảo: 

https://gosmartlog.com/wp-content/uploads/2019/12/Bao-cao-logistics-viet-nam-2019.pdf 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-day-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-
luong-cao-nganh-logistic-328370.html 
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Phục hồi nền kinh tế sau Covid-19 
Trần Thị Long Huyền - CQ56/09.01 

Hoàng Thu Phương - CQ55/11.03CLC 

1. Đặt vấn đề 

Từ năm 2000 đến nay, thế giới/khu vực và Việt Nam đã trải qua 3 lần đại dịch gồm: 
Dịch SARS (năm 2003), H5N1 (năm 2009) và Covid-19 (năm 2019), từ đó tác động không 
nhỏ đến kinh tế các quốc gia (bao gồm nhiều mặt về kinh tế, xã hội, thu nhập, việc làm…). 
So với tác động của dịch SARS năm 2003 và H5N1 năm 2009 thì dịch Covid-19 có quy 
mô lớn hơn rất nhiều. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid- 19, Chính phủ nhiều quốc 
gia trên thế giới đã phải ban hành các lệnh hạn chế, cấm đi lại, phong tỏa các trung tâm 
thương mại, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng 
thất nghiệp và thu nhập giảm sút, theo đánh giá, suy thoái kinh tế do dịch Covid-2019 lớn 
hơn dẫn tới tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2007-2008. Vậy việc phục hồi nền kinh tế sau Covid-19 là một vấn 
đề cần thiết và cấp bách với từng quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. 

2. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong và sau Covid-19 

Thực tế cho thấy, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. 
Theo số liệu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
quý I chỉ đạt 3,82% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại 
đây. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trưởng âm (-1,17%); 
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng chỉ ở mức 5,28%; và khu vực dịch vụ 
cũng tăng trưởng rất thấp. Các số liệu này phản ánh bức tranh kinh tế ảm đạm dưới cú 
sốc của dịch bệnh. Tuy vậy, tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam có 
nhiều điểm sáng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng khá sau rộng trên tất 
cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội cụ thể như sau: 

- GDP: Ước tính quý III/2020 tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng 
thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn 2011-2020. GDP 9 tháng năm 2020 tăng 
2,12% ( quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,62%), là mức tăng thấp nhất 
của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. 

- Tín dụng, lãi suất: Hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng trong 9 tháng đầu 
năm 2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tăng trưởng tín dụng tính đến thời 
điểm 22/9/2020 đạt mức thấp 5,12%. Lần thứ 3 trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước 
giảm lãi suất điều hành. Cụ thể, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm; 
lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm 

- Vốn đầu tư: Tốc độ giản ngân vốn đầu tư công tháng 9 và 9 tháng đều đạt mức 
cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý II/2020 
tăng khá, tăng 7,4% so với cùng kỳ, đặc biệt vốn khu vực Nhà nước tăng 21,5% (9 tháng 
tăng 13,4% so với cùng kỳ). 
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- CPI, lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước và 
tăng 0,01% so với tháng 12 năm trước - đều là mức tăng thấp trong giai đoạn 2016-2020. 
Bình quân 9 tháng năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thị trường chứng khoán: thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tín hiệu phục 
hồi nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
từng bước trở lại bình thường. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, giá trj giao dịch bình 
quân trên thị trường đạt 5.835 tỷ đồng/phiên, tăng 25,3% so với bình quân năm 2019. 

- Cán cân thương mại: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh làm đứt gãy thương 
mại toàn cầu nhưng cán cân thương mại tháng 9 tiếp tục thặng dư 3,5 tỷ USD, đưa giá trị 
xuất siêu 9 tháng đạt kỷ lục gần 17 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2019. 

- Vốn FDI: Đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đà chững lại: Vốn FDI đăng ký 9 
tháng đầu năm đạt 21,23 tỷ USD, giảm -18,9% sơ với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn 
FDI thực hiện sau 9 tháng đạt 13,76 tỷ USD, giảm -3,23% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Đăng ký doanh nghiệp: Giải ngân vốn FDI thực hiên sau 9 tháng đạt 13,76 tỷ 
USD, giảm -3,23% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 9 tháng đầu năm, có 98.954 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (-3,2% so với cùng kỳ năm 2019) với số vốn đăng 
ký đạt 1.428,5 nghìn tỷ đồng (10,7%) và 777.892 lao động (-16,3%). 

- Tổng mức bán lẻ và du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng tháng 9/2020 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
tăng nhẹ 0,7%. 

3. Giải pháp phục hồi nền kinh tế Việt Nam sau Covid-19 

Thứ nhất, các kịch bản phục hồi kinh tế cho Việt Nam thời hậu Covid-19 
như sau: 

Hiện nay, các tổ chức quốc tế đã dựa trên 2 biến số cơ bản là diễn biến tình hình 
dịch bệnh và năng lực ứng phó của chính phủ các quốc gia để đưa ra các mô hình phục 
hồi kinh tế sau đại dịch. Đối với Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo 
tăng trưởng kinh tế sẽ sụt giảm ở mức 4,9%, trong trường hợp xấu có thể còn 1,5% thay 
vì 7% như dự báo ban đầu, nếu không xuất hiện đại dịch. 

Theo đó, Việt Nam có thể có 4 mô hình phục hồi kinh tế tương ứng với các điều 
kiện kèm theo (các điều kiện có thể xảy ra đồng thời hoặc không xảy ra đồng thời) 

Hình 2: Các mô hình phục hồi kinh tế cho Việt Nam và các điều kiện kèm theo 
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Trong 4 mô hình hồi phục kinh tế nói trên, theo suy đoán xác suất xảy ra trong hồi 
phục kinh tế của Việt Nam theo mô hình chữ V là cao nhất, vì các lý do chính sau đây: 
Dịch bệnh kết thúc trong mùa hè, tuy đã có đợt bùng dịch lần thứ hai do làn sóng người 
Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nhưng Chính phủ 
đã thắt chặt việc kiểm soát người nhập cảnh và ban hành các chính sách khống chế dịch 
bênh, cùng với nhân dân cả nước tích cực phối hợp đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh 
sau đó; Chính phủ đang quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng với các giải pháp hợp lý kể cả 
từ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; Các nước lớn đang trình phê duyệt các gói 
giải cứu kinh tế chưa từng có trước đây (như Hoa Kỳ với gói giải cứu lên tới 2000 tỷ 
USD), các quốc gia phương Tây và Trung Quốc cũng đưa ra các gói kích thích kinh tế 
mạnh mẽ, vì vậy khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn và đẩy lùi vào năm 
2021 sẽ giúp kinh tế thế giới hồi phục sau đại dịch. 

Thứ hai, các kiến nghị, giải pháp nhằm phục hồi kinh tế sau Covid-19: 

Đối với cơ quan nhà nước: 

Xem xét mở rộng đối tượng được áp dụng trong các giải pháp hỗ trợ đã ban hành 
của Chỉ thị số 11/CT-TTg; tiếp tục cải cách quy trình, thủ tục để DN tiếp cận các chính 
sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kip thời; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng giải pháp vào thực 
tiễn như Văn bản hướng dẫn thực hiện cho các chính sách hỗ trợ của Chỉ thị 11 cần rõ 
ràng, dễ hiểu; đối với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã được Chính phủ ban hành, cần 
nhanh chóng thực hiện triển khai hướng dẫn về đối tượng được áp dụng, phạm vi áp dụng; 
quy trình thực hiện; giải pháp đưa ra cần được triển khai thực hiện đồng loạt ở các cấp. 

Đối với doanh nghiệp (DN): 

Cần linh hoạt, sáng tạo chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trong 
giai đoạn cả nước và toàn cầu vẫn đang phải gánh chịu tác động của dịch bệnh; tăng 
cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh 
doanh, đặc biệt các công nghệ lõi có tính tiên phong; đổi mới mô hình sản xuất kinh 
doanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững; sản xuất sạch, xanh, tiết kiệm, sử dụng hiệu 
quả năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới nhóm người yếu thế trong xã hội. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.gso.gov.vn/ 
http://tuyengiao.vn/kinh-te/day-nhanh-cac-giai-phap-phuc-hoi-kinh-te-sau-dai-dich-covid-19-

128394 
https://dangcongsan.vn/kinh-te/bai-1-giai-phap-nao-phuc-hoi-nen-kinh-te-sau-covid-19-

556546.html 
http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/chinh-sach-tai-chinh-cho-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-

te-viet-nam-sau-dai-dich-covid19-328466.html?fbclid=IwAR2l3J1Mj3pgFdttwYD3WVZlEMAi1A_sa4-
r2Nh3PX5lzXHfaZobzsdD4FQ 

https://www.vncsi.com.vn/BAO-CAO-KINH-TE-VI-MO-9-THANG---NAM-2020_64935.html. 
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Kinh nghiệm về định hướng nghề nghiệp 
của bản thân từ các hoạt động ngoại khóa 

Nguyễn Lâm Anh - CQ58/09.01CL 

gay sau khi nhập trường, ổn định cơ cấu tổ chức lớp niên chế, sinh viên chương 

trình chất lượng cao, hệ đào tạo chính quy của 5 chuyên ngành: Phân tích tài 

chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, Logistic đã 

được các Bộ môn chuyên ngành phối hợp với Ban điều hành Chất lượng cao và các bên 

liên quan đã thông báo kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa theo 

năm học. Là sinh viên khóa 58, chuyên ngành Phân tích tài chính 09, hệ đào tạo chính 

quy, chương trình chất lượng cao, qua những trải nghiệm của bản thân từ các hoạt động 

ngoại khóa, tôi thấy định hướng nghề nghiệp của mình đã được sáng tỏ thêm.  

Là sinh viên năm thứ nhất, ngay từ học kỳ 1 sinh viên lớp 58.09.CLC đã được 

tham gia chuỗi các hoạt động trải nghiệm thực tế của chuyên ngành Phân tích tài chính, 

các hoạt động này đã giúp lớp tôi làm quen với nhau nhanh hơn, liên kết các nhóm học 

tập, nghiên cứu khoa học tốt hơn và đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm, chia sẻ với nhau 

về định hướng nghề nghiệp. Tôi rất ấn tượng về hai trong nhiều hoạt động trải nghiệm 

của chuyên ngành về hướng nghiệp cho sinh viên. 

Thứ nhất: Hoạt động ngoại khóa tại Tập đoàn APEC. 

Chiều 21/10/2020, tại trụ sở chính của APEC Group (số 117 Trần Duy Hưng, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Lễ kết hợp tác giữa APEC Group và Học 

viện Tài chính. Bên lề Lễ ký kết còn diễn ra buổi học tập ngoại khóa của hơn 100 sinh 

viên CQ57, 58 Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính. 

Trong Lễ ký hợp tác, Ban tổ chức đã thực hiện nội dung đối thoại với các nhà quản lý 

của Tập đoàn APEC về xu hướng tuyển dụng nhân lực của các tập đoàn kinh tế. Các bạn 

sinh viên tham gia đã được nghe chia sẻ về những trải nghiệm và kinh nghiệm trong con 

đường lập nghiệp, phát triển bản thân của ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc 

APEC Group, cựu sinh k38 Học viện Tài chính, giao lưu và lắng nghe sự chia sẻ về con 

đường đến với APEC Group của cựu sinh viên Hoàng Tuấn Hải, CQ54/11.13- nhân viên 

tập sự tại tập đoàn và tham gia minigame tìm hiểu về APEC Group. Bà Trần Thúy Hà - 

Trợ lý ban Điều hành APEC Group chia sẻ với sinh viên về việc xác định mục tiêu học 

tập đúng đắn cũng như việc trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết, kinh nghiệm 

thực tế phải tích lũy để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng trong tương lai. Bà Hà 

nhấn mạnh sự chủ động, tích cực của sinh viên trong học tập cũng như các trải nghiệm 

N 
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về thực hành nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập tại trường. Những chia sẻ của 

Nhà quản lý, cựu sinh viên về con đường nghề nghiệp không những đã đặt nền móng 

cho mối quan hệ hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực giữa Học viện Tài chính và Apec 

mà còn tạo điều kiện cho sinh viên có góc nhìn đầy đủ hơn về sự tích lũy kiến thức, động 

cơ học tập, nghiên cứu để phát triển toàn diện bản thân góp phần vào sự phát triển của 

Học viện Tài chính và các đối tác đào tạo của Học viện. 

Thứ hai: Hoạt động ngoại khóa tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL) 

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, Bộ môn Phân tích Tài chính, Khoa Tài chính 

doanh nghiệp đã phối hợp với Ban điều hành chất lượng cao Học viện Tài chính tổ chức 

cho sinh viên khóa 57 và khóa 58 chuyên ngành Phân tích tài chính Chương trình đào 

tạo chất lượng cao, hệ đại học chính quy Học viện Tài chính thực hiện chương trình: 

FTEL TOUR 2020 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tài chính (HVTC) và Công 

ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL) để sinh viên tham gia học tập ngoại khóa về hướng 

nghiệp, tham quan thực tế song song với việc học tập, nghiên cứu trên giảng đường. 

Đại diện FTEL đã giới thiệu cho sinh viên khái quát về sự hình thành và phát triển 

của Công ty, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty, định 

hướng phát triển, ngành kinh doanh và nhất là văn hóa của FTEL. Sau đó sinh viên được 

chia làm các đoàn nhỏ để tham quan khu vực làm việc của bộ phận quản lý FTEL, nghe 

giới thiệu đặc thù công việc của từng phòng ban. Những điều này sẽ giúp sinh viên có 

được định hướng nghề nghiệp sớm ngay từ khi trên ghế nhà trường. Vì vậy, việc tham 

gia chuyến đi ngoại khoá thực tế là rất cần thiết đối với tất cả các sinh viên.  

Từ nghe, nhìn, đối thoại với các nhà quản lý sinh viên hiểu hơn về đặc thù công 

việc của từng phòng ban chức năng - nhất là tại các bộ phận nghiệp vụ: phân tích tài 

chính, kiểm toán nội bộ, tài chính- kế toán, chứng kiến quá trình ghi hình của một chương 

trình tại studio của FPT Telecom, tham dự buổi lễ Men’s Day,… Qua đó hiểu rõ hơn về 

công việc thực tế của các phòng ban cũng như văn hoá công ty tại FPT Telecom. Không 

chỉ thế, sinh viên còn có cơ hội toạ đàm với ông Nguyễn Lương Tâm - Trưởng ban Kiểm 

toán nội bộ, bà Lê Bích Ngọc - Phó trưởng phòng Quản lý tuyển dụng và Phát triển 

nguồn nhân lực… sinh viên nắm được các tiêu chuẩn để ứng tuyển và trở thành nhân 

viên của các đơn vị thực tế bao gồm: 

1. Xác định bản thân là ai? Muốn trở thành người như thế nào? (Mình muốn gì và 

mình có khả năng nhất về lĩnh vực nào.) 

Các diễn nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm để định vị bản thân thì sinh viên cần xác 

định rõ lộ trình 5 năm, 10 năm của mình.  
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2. Khả năng thích ứng và tự học hỏi trong nhiều điều kiện, môi trường khác nhau 

3. Nắm vững những yêu cầu của công ty tuyển dụng biết họ cần gì? và mình có gì? 

Đối với bộ phận phân tích tài chính thì còn rất quan trọng khả năng tư duy logic, 

giải quyết vấn đề và khả năng chuyển hoá số liệu thành thông tin. 

Không chỉ thế, các nhà quản lý còn giải đáp những câu hỏi về cơ hội việc làm, 

cách làm quen với môi trường công ty thời đại 4.0, phát triển bản thân, bước qua vùng 

an toàn để thử thách bản thân trong thế giới số… Những chia sẻ thân tình của nhà quản 

lý với sinh viên về những kiến thức các bạn được trang bị và cần phải nắm được từ Nhà 

trường và vận dụng những kiến thức từ nhà trường trong thực tế đã, đang và sẽ như thế 

nào, sự thích ứng và chủ động nắm bắt cơ hội của sinh viên trước làn sóng công nghệ 

AI… 

Ngoài những lời khuyên bổ ích về công việc, ông Nguyễn Lương Tâm cũng không 

quên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện, phát triển cá nhân đối với mỗi sinh 

viên. Theo ông, cần phát huy lợi thế được học tập và thực hành song song trong suốt quá 

trình học tập tại Học viện Tài chính, từ đó đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp 

nhất với khả năng và mong muốn của mình. Ông Nguyễn Lương Tâm cho biết thêm: 

Giảng đường sẽ là nơi các sinh viên xây dựng nền tảng kiến thức và doanh nghiệp là nơi 

sinh viên trải nghiệm cuộc sống nghề nghiệp, tương lai nằm trong sự tự quyết của mỗi 

bạn sinh viên. 

Đồng quan điểm đó, PGS.TS Nghiêm Thị Thà cũng chia sẻ “Để có một tương lai 

tốt mỗi sinh viên cần có sự chuẩn bị chu đáo về thể lực, tâm lực và trí lực để tạo cơ hội 

tốt nhất cho bản thân”. 

Kết thúc quá trình tham quan ngoại khoá tại Apec và FTEL, sinh viên đã có 

hình dung cơ bản về cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tế, có thêm hiểu biết về nghề nghiệp, 

công việc trong tương lai, những thông tin về chương trình thực tập, những yêu cầu 

tuyển dụng từ phía công ty, văn hóa của các doanh nghiệp, làm quen với kỷ luật lao động 

của doanh nghiệp… Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc giúp sinh viên tìm ra 

hướng đi, lộ trình phát triển bản thân phù hợp với định hướng nghề nghiệp tương lai. 

Sinh viên hệ chính quy, chương trình chất lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính 

xin chân thành cảm ơn các thầy, cô, ban Điều hành chất lượng cao, Lãnh đạo Học viện 

và đặc biệt là các đối tác của Học viện: Tập đoàn APEC, Công ty FTEL đã tạo điều kiện 

và giúp đỡ sinh viên trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp bên cạnh những giờ học trên 

giảng đường.  
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Trải nghiệm thực tế nghề nghiệp đối với 
sinh viên năm nhất - Tác dụng và bài học 

Nguyễn Hà Linh - CQ58/09.01CL 

Tại sao sinh viên cần sớm trải nghiệm thực tế nghề nghiệp? 

Trước khi trả lời câu hỏi về việc tại sao sinh viên cần sớm tiếp xúc thực tế doanh 

nghiệp, ta cần hiểu rõ mục tiêu của việc tiếp xúc thực tế doanh nghiệp với sinh viên. Thứ 

nhất, đó chính là để sinh viên có cái nhìn toàn cảnh hơn về môi trường làm việc thực tế. 

Thứ hai, sinh viên sẽ có cơ hội tự hình dung xem những mình sẽ vận dụng những kiến 

thức được thầy cô tại trường truyền đạt vào công việc tương lai của mình như thế nào. 

Thứ ba, sinh viên cũng có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của những người đi trước, 

dày dặn kinh nghiệm về công việc, về văn hóa doanh nghiệp, phong thái làm việc nơi công 

sớ,… cũng như những yêu cầu của người sử dụng lao động với chính người lao động. 

Một thực trạng khá phổ biến đối với sinh viên chính là việc chọn ngành, chọn nghề 

nhưng lại không hiểu rõ về chính ngành nghề mình đã lựa chọn để theo học. Ta có thể 

nêu lên một vài lý do cho việc này như việc thiếu định hướng phát triển cho bản thân, 

tác động từ gia đình, không hiểu rõ khả năng và sở thích của mình,… Chính bởi vậy nên 

một lượng không nhỏ sinh viên sau một thời gian theo học đại học cảm thấy hoang mang 

với chính ngành nghề của mình, không biết mình sẽ làm gì sau khi ra trường và mình 

cần chuẩn bị những gì cho công việc mình mong muốn. Việc sớm đi thực tế sẽ giúp sinh 

viên có cái nhìn cụ thể hơn về công việc qua việc quan sát, lắng nghe những chia sẻ từ 

chính những người đang công tác trong ngành nghề ấy. Từ đó, sinh viên cũng có được 

tâm thế chủ động hơn đối với việc định hướng tương lai cho mình. Sinh viên hiểu rõ 

được những mong muốn, yêu cầu, đòi hỏi mà doanh nghiệp đặt ra cho người lao động. 

Từ đó có thể soi chiếu lại mình, nhìn nhận ra những mặt thiếu sót để kịp thời khắc phục 

cũng như nhận ra những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy hay chuẩn bị thêm những kĩ 

năng mềm cần thiết cho công việc. 

Song song với đó, việc học tập và tích luỹ những kiến thức chuyên môn là vô cùng 

cần thiết với mỗi sinh viên. Tuy nhiên, có những phần kiến thức sinh viên sẽ khó có thể 

hoàn toàn nắm bắt được nếu như chỉ học theo sách vở và bài giảng. Khi được chứng 

kiến những người đang làm công việc ấy trực tiếp làm việc, bản thân mỗi sinh viên sẽ 

tự có sự so sánh nó với những gì mình đã học và đôi khi là bắt đầu hiểu kĩ hơn phần kiến 

thức còn khiến mình thấy khó hiểu. Từ đó, sinh viên sẽ nắm kĩ bài học hơn cũng như 

cảm thấy hứng thú hơn với việc học sau khi đã quan sát nó được vận dụng vào thực tế. 
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Bản thân giá trị của một buổi đi thực tế tại công ty cũng có thể tương đương với 

một buổi học tại trường. Sở dĩ như vậy, bởi sinh viên không chỉ được nghe những bài 

giảng bổ ích từ thầy cô mà còn được nghe chia sẻ từ chính những người đang theo đuổi 

công việc đó. Họ là những người đang ngày ngày làm công việc mà sinh viên mới chỉ 

hình dung ra trong tâm tưởng, trực tiếp vận dụng những kiến thức học được từ nhà 

trường vào thực tế cũng như không ngừng tích luỹ những kiến thức mới cho công việc. 

Chính vì vậy mà hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ công việc đó nhất. Những câu 

chuyện, bài học mà họ chia sẻ đối với sinh viên được chính họ trải nghiệm và đôi khi là 

cả trả giá, nên chúng càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không những vậy, những 

chuyến tham quan thực tế được nhà trường kết hợp tổ chức cùng doanh nghiệp cũng là 

một trong những cơ hội hiếm hoi để sinh viên được tiếp xúc gần hơn với nhà tuyển dụng 

để hiểu thêm về nhà tuyển dụng và những yêu cầu từ họ. 

Qua những lý do trên, ta có thể nhận thấy rằng việc tiếp xúc thực tế doanh nghiệp 

sẽ đem lại cho sinh viên một tâm thế chủ động hơn cũng như định hướng rõ ràng hơn để 

tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân mình trong thị trường lao động. 

Tác dụng của hoạt động trải nghiệm thực tế đối với sinh viên năm nhất 

Khác với sinh viên năm hai, năm ba và năm tư, phần lớn sinh viên năm nhất vừa 

trải qua một cuộc chuyển giao từ bậc học trung học phổ thông lên bậc đại học. Chính vì 

vậy, những sinh viên này ít nhiều còn hoang mang, bỡ ngỡ với định hướng cá nhân hay 

công việc tương lai. Có một bộ phận không nhỏ sinh viên cũng coi đây là thời gian nghỉ 

ngơi sau quá trình học tập kéo dài suốt mười hai năm của mình, từ đó dẫn đến tâm lý 

chủ quan, chểnh mảng trong học tập và để lại hậu quả đáng tiếc. Cũng có một bộ phận 

sinh viên khác dù chú tâm học tập nhưng lại thiếu đi định hướng, loay hoay trong việc 

tìm lối đi cho bản thân mình. 

Sớm tiếp xúc và hiểu về thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp là vô cùng hữu ích 

trong việc giúp sinh viên năm nhất định hướng cho bản thân mình. Sinh viên sẽ sớm 

nhận thức được rằng bên cạnh tận hưởng bốn năm thanh xuân tại trường đại học với 

nhiều trải nghiệm và khám phá mới, bản thân mình cũng cần cố gắng trong việc học tập 

và tích cực tích luỹ kiến thức chuyên môn. 

Một lợi thế rất lớn của sinh viên năm nhất chính là việc sở hữu quỹ thời gian lớn. 

Việc có được một động cơ học tập đúng đắn, cân bằng giữa thời gian học tập và trải 

nghiệm là vô cùng quan trọng. Hiểu được công việc mình có thể sẽ đảm nhiệm trong 

tương lai cũng như yêu cầu từ các nhà tuyển dụng mà cụ thể hơn là doanh nghiệp, sinh 

viên có thể vạch được ra lộ trình cho sự nghiệp của bản thân mình. Bước đầu tiên và 

cũng quan trọng nhất trong hành trình sự nghiệp ấy chính là việc có một kết quả học tập 

tốt, tạo thiện cảm trong mắt nhà tuyển dụng ngay từ hồ sơ cá nhân. Điểm số tuy không 
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phải tất cả, nhưng nó cũng là một thước đo để đánh giá quá trình học tập và những nỗ 

lực, công sức mà sinh viên đã bỏ ra. 

Cũng cần phải nói rằng, việc chỉ tập trung vào học tập thôi cũng là chưa đủ. Sinh 

viên năm nhất cũng cần tận dụng quỹ thời gian rộng lớn của mình để học những kĩ năng 

mềm, những kĩ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ,.. bởi đây đều là những thứ được nhà 

tuyển dụng vô cùng quan tâm. Trong thời kì kinh tế toàn cầu hoá như hiện nay, việc 

nguồn lao động chất lượng cao từ nhiều nơi quy tụ về những công ty, nhưng tập đoàn có 

điều kiện làm việc tốt là xu thế không thể tránh khỏi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 

sự cạnh tranh trong việc giành lấy những cơ hội việc làm ngày một gia tăng. Muốn mình 

thật nổi bật trong mắt người sử dụng lao động, sinh viên càng phải cố gắng hơn trong 

việc tạo ra những lợi thế cho chính mình. 

Bản thân những chuyến tham quan thực tế doanh nghiệp cũng là một trong những 

cơ hội để tạo lợi thế cho sinh viên trong mắt nhà tuyển dụng. Tích cực tham gia giao lưu 

cùng với những người đang trực tiếp làm tại doanh nghiệp, tận dụng thời gian để đặt ra 

những câu hỏi còn khiến mình băn khoăn để nhận lại những lời giải đáp thích đáng,… 

chính là những cơ hội không phải sinh viên lúc nào cũng sẵn có. Qua những hoạt động 

như thế, sinh viên có thể sẽ để lại ấn tượng với nhà tuyển dụng rằng mình hoàn toàn hiểu 

rõ về chính công việc mình sẽ làm trong tương lai cũng như có một tinh thần cầu thị đối 

với việc học hỏi.  

Như vậy, ta có thể thấy được rằng giá trị cốt lõi của việc tham quan thực tế doanh 

nghiệp đối với sinh viên năm nhất chính là việc định hướng cho bản thân. Điều này là 

cần thiết bởi chỉ khi có định hướng rõ ràng, người ta mới có thể tự tin sải bước trên con 

đường mình đã chọn. 

Những bài học từ hoạt động trải nghiệm thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp 

đối với sinh viên năm nhất 

Chiều 21/10/2020, các bạn sinh viên khoá 57, 58 chuyên ngành Phân tích tài chính 

Chương trình chất lượng cao đã đi trải nghiệm thực tế tại trụ sở chính của APEC Group 

(số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 11 tháng 11 vừa 

qua, trải nghiệm thực tế tại Tập đoàn APEC và FPT Telecom. Các chuyến đi trải nghiệm 

này đã đem lại cho cá nhân em cũng như các bạn, các anh chị cùng chuyên ngành những 

bài học vô cùng bổ ích. 

Là những sinh viên năm nhất, vốn chỉ mới tiếp xúc với các môn học đại cương tại 

môi trường đại học, chúng em chưa thể hiểu rõ về mô hình hoạt động của một Tập đoàn, 

Công ty, nhất là các vị trí nghề nghiệp mà sinh viên đang theo đuổi. Qua các hoạt động 

trải nghiệm nghề nghiệp tại Tập đoàn APEC và Công ty FPT Telecom, chúng em hiểu 

thêm về bộ máy tổ chức quản lý, đặc điểm ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp, từ 
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Bộ máy quản lý của đơn vị, nhiệm vụ, chức năng, mối quan hệ của các bộ phận chức 

năng của doanh nghiệp, quy trình vận hành, quản lý nói chung, quản lý tài chính nói 

riêng đã được các nhà quản lý doanh nghiệp giới thiệu cụ thể, sinh viên được mắt thấy, 

tai nghe, kiểm tra trắc nghiệm về những kiến thức tiếp thu được. Đặc biệt hơn, sinh viên 

được tham quan Ban Tài chính- Kế toán, bộ phận kiểm soát nội bộ, bộ phận phân tích 

tài chính, nơi có lẽ sẽ vô cùng gần gũi với công việc sau này của các sinh viên chuyên 

ngành Phân tích tài chính Chương trình chất lượng cao. 

Các sinh viên được các lãnh đạo, nhà quản lý các đơn vị trải nghiệm thực tế bao 

gồm: ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc APEC Group, cựu sinh k38 Học viện 

Tài chính, cựu sinh viên Hoàng Tuấn Hải, CQ54/11.13, Bà Trần Thúy Hà - Trợ lý ban 

Điều hành APEC Group, bà Lê Bích Ngọc - Phó trưởng phòng Quản lý tuyển dụng và 

Phát triển nguồn nhân lực của FPT, ông Nguyễn Lương Tâm- Trưởng ban Kiểm toán 

nội bộ của FPT Telecom… chia sẻ với sinh viên về câu chuyện nghề nghiệp của mình, 

hướng dẫn sinh viên xác định mục tiêu học tập đúng đắn, trang bị những kỹ năng, kiến 

thức cần thiết, kinh nghiệm thực tế, chia sẻ, tham gia minigame tìm hiểu về APEC 

Group, FPT Telecom.. Việc xác định mong muốn, sở thích của cá nhân chính là điều 

được ông nhắc tới nhiều nhất. Theo các nhà quản trị doanh nghiệp, nếu như đã xác định 

được mong muốn về vị trí việc làm trong tương lai, sinh viên sẽ tìm được cho mình con 

đường để phát triển bản thân. Chúng em cũng được nghe những chia sẻ về ảnh hưởng 

của công nghệ 4.0 tới những người làm nghề tài chính, kinh tế, hiểu thêm về những 

thuận lợi và khó khăn có thể mình sẽ phải đối mặt. Các nhà quản trị doanh nghiệp cũng 

chỉ rõ rằng sinh viên ngày nay khác với ngày trước ở việc sở hữu nhiều lựa chọn. Chính 

vì vậy yếu tố quyết định cho thành công của một sinh viên cũng nằm ngay trong việc 

đưa ra các lựa chọn chính xác. 

Bên cạnh đó, sinh viên cũng được hiểu rõ thêm về yêu cầu của nhà tuyển dụng, 

những kĩ năng mà sinh viên cần chuẩn bị cho việc thực tập hay đi làm. Chính những 

kinh nghiệm, những chia sẻ đó sẽ giúp sinh viên có cái nhìn, định hướng cụ thể hơn cho 

công việc, cho lộ trình sự nghiệp của mình. 

Không phải bất kì sinh viên nào cũng có được những trải nhiệm quý giá như vậy. 

Chính vì thế, sinh viên chát lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính xin gửi lời cảm 

ơn chân thành nhất tới các thầy, các cô trong bộ môn Phân tích tài chính, Ban điều hành 

Chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính cũng như phía Tập đoàn APEC, Công 

ty FPT Telecom đã trao cho chúng em cơ hội quý báu như vậy. Em mong rằng trong 

tương lai, mình và các bạn có thể được tham gia nhiều trải nhiệm như vậy hơn để ngày 

càng hoàn thiện bản thân, tạo ra những điểm khác biệt tích cực về chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp của cá nhân mình trong thị trường lao động thời hội nhập.  



42 
Sinh viªn 

Taäp 05/2021  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ 

 

 

Thuận lợi và khó khăn  
khi học trực tuyến  

Khương Hoàng An - CQ56/21.04 

ự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 tiềm ẩn những nguy hiểm và khó khăn 
trong công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Để hạn chế tập trung 
đông người các cơ quan, tổ chức đưa ra các giải pháp để thích nghi với tình hình 

dịch bệnh và giảm thiếu tối đa những ảnh hưởng dịch bệnh gây ra. Trong hoàn cảnh này, 
công nghệ được xem là chìa khóa giải quyết các vấn đề không chỉ trong công việc mà 
còn học hành. Trong những năm gần đây, học trực tuyến đã phát triển và mở rộng nhanh 
chóng bởi những lợi ích và sự tiện lợi nó mang lại. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-
19 diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể 
đến trường đồng thời bảo vệ sức khỏe cho sinh viên, giảng viên. 

Học trực tuyến là gì? 

Giáo dục trực tuyến (E-learning) là phương thức học ảo thông qua máy vi tính, 
điện thoại thông minh nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng 
điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi, yêu cầu, đề ra cho học sinh học trực tuyến 
từ xa. Một số phần mềm học trực tuyến có thể kể đến bao gồm: Zoom, Trans, team,… 

Thực trạng việc học trực tuyến hiện nay 

Một khảo sát nhanh thực hiện với gần 4.000 sinh viên một trường đại học. Kết quả 
khảo sát cho thấy một vài thông số tích cực như có tới 90% sinh viên tham gia suốt lớp 
học, có nhiều ý kiến rất tán đồng học tập theo phương thức này bởi tính tiện lợi, tiết 
kiệm thời gian và chi phí đi lại đồng thời nâng cao kỹ năng tiếp cận công nghệ thông tin, 
rèn luyện tính chủ động trong việc học. 

Tuy nhiên đa số sinh viên lại cho rằng việc học trực tuyến hiệu quả thấp hơn học 
trực tiếp trên lớp. Những con số sau chỉ ra thực trạng đáng buồn khi: 

Hơn 85% sinh viên cho rằng việc học trực tuyến có hiệu quả thấp hơn so với học 
truyền thống (học tập trung trên lớp), 36% sinh viên được khảo sát cho biết có gặp những 
đối tượng quấy phá lớp học. Khoảng 14%-18% sinh viên còn cho rằng giảng viên chưa 
điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức trực tuyến, chỉ đưa bài giảng 
lên hệ thống, trình chiếu slide chứ không tương tác với sinh viên. Ngoài ra khảo sát cũng 
có 64% sinh viên cho rằng giảng viên giao bài tập nhiều, môn nào cũng có bài kiểm tra 
và thu hoạch theo tuần. Giảng viên yêu cầu đọc tài liệu nhiều, chương trình chưa giảm 
tải nên nội dung học khá nặng. 

Để xem xét cách học này có hiệu quả hay mang đến nhiều bất lợi cho sinh viên. 
Chúng ta sẽ xem xét các thuận lợi và khó khăn của hình thức học trực tuyến. 

S 
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Những thuận lợi của việc học trực tuyến 

Một là, sự tiện lợi 

Thay vì phải học tại một địa điểm cố định, việc học và giảng dạy có thể tiến hành tại 
nhà. Giảng viên và sinh viên có thể học trên điện thoại, máy tính bảng. máy tính xách tay 
nên việc học có thể diễn ra ở hầu hết bất cứ đâu mà không cần lo lắng lớp học cách xa nhà. 

Ngoài ra học online cũng giúp tiết kiệm thời gian hơn cho sinh viên, giảng viên. 
Không còn mất thời gian di chuyển hay lo lắng tắc đường mỗi ngày và có thêm khoảng 
thời gian cho hoạt động thể chất mỗi ngày. 

Khi học trên lớp, một số học sinh không thể nhìn thấy rõ chữ viết trên bảng khi cô 
giáo giảng bài. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tiếp thu của học 
sinh. Học online cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của mình trong quá trình 
giảng bài sẽ thuận tiện hơn cho mọi người, có thể nhìn thấy rõ nội dung, tăng khả năng 
tập trung và tiếp thu. 

Hai là, tính linh hoạt 

Tính linh hoạt thể hiện cả trong giảng dạy và tiếp thu bài giảng. Trong quá trình 
học sinh viên và giảng viên có thể lưu lại bài học để sinh viên xem lại nếu chưa tiếp thu 
kịp và giúp giảng viên rút kinh nghiệm sau mỗi buồi học. 

Ngoài ra, với việc học online giúp cả sinh viên và giáo viên có thể truy cập và tìm 
kiếm những học liệu mở rộng mà không chỉ giới hạn bởi sách giáo trình của môn đó. 
Một số trang web mùa dịch cũng chia sẻ những tài liệu số hay những khóa học miễn phí 
cho sinh viên toàn thế giới có thể tiếp cận trong mùa dịch. 

Ba là, tăng cường tương tác  

Học trực tuyến tạo cơ hội cho sinh viên tương tác với giảng viên dễ dàng hơn so 
với học tập trên lớp. Đây là cơ hội cho những sinh viên nhút nhát, hướng nội có cơ hội 
tham gia thảo luận dễ dàng hơn trong buổi học. Trong khảo sát về học trực tuyến, một 
số sinh viên nhút nhát có chia sẻ rằng cách học này khiến việc học dễ dàng, thoải mái 
và tập trung hơn trong không gian riêng của mình và không phải lo lắng sự có mặt của 
những người xunh quanh. 

Những khó khăn trong việc học trực tuyến 

Một là, giảm cơ hội học tập, giao tiếp trực tiếp với bạn bè và giảng viên 

Sinh viên ít có cơ hội được trao đổi trực tiếp, thẳng thắn vấn đề trong học tập cũng 
như cuộc sống làm gia tăng stress, tâm lý và hạn chế sự phát triển những kỹ năng mềm 
cần thiết trong công việc sau này. 

Ngoài ra giảng viên sẽ cảm thấy thiếu hứng thú khi chỉ giao tiếp qua màn hình 
máy tính mà không nhận được nhiều phản hồi từ phía sinh viên. 
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Hai là, rào cản về công nghệ, đường truyền mạng 

Mỗi sinh viên có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên việc tiếp cận với công nghệ 
cũng khác nhau. Những sinh viên ở khu vực miền núi sẽ gặp nhiều vấn đề về đường 
truyền mạng hay những vấn đề về cơ sở vật chất kỹ thuật. 

Ba là, tính kỷ luật, tự giác của sinh viên không cao 

Bản thân tính linh hoạt của việc học trực tuyến chính là “con dao hai lưỡi”. Một 
mặt giúp người học tiếp nhận kiến thức mọi lúc, mọi nơi song lại khiến sinh viên ý lại, 
lười biếng, mất tập trung bởi các thiết bị giải trí xunh quanh dẫn tới những biểu hiện học 
“đối phó”, “luồn lách” đảm bảo có mặt lúc điểm danh. 

Bốn là, bảo mật thông tin thấp 

Có hiện tượng những đối tượng truyền bá hành vi xấu truy cập vào phòng học gây 
phản cảm, khó khăn giảng viên điều hành lớp học gây tâm lý hoang mang cho cả người 
dạy và người học, ảnh hưởng đến chất lượng buổi học. 

Đề xuất giải pháp 

Thứ nhất, khai thác triệt để các công cụ giao tiếp như chat, face time nhóm, forum 
để trao đổi kiến thức, giúp đỡ nhau học tập. Giảng viên cũng có thể tăng tương tác với 
sinh vien thông qua game, quiz, video học tập,… 

Thứ hai, trường cần có những hỗ trợ đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
trong việc tiếp cận công nghệ, thiết bị để đồng bộ hóa việc học trực tuyến đến toàn sinh viên. 

Thứ ba, bản thân sinh viên cần xây dựng kỷ luật cho bản thân, đặt mục tiêu học 
tập và tham gai học nhóm cùng các thành viên trong lớp để cùng nhau vượt qua khó 
khăn trong học tập. Giảng viên cũng cần thêm nhiều ràng buộc cứng cho sinh viên như 
giới hạn thời gian lên lớp cho sinh viên, điểm danh linh hoạt, vấn đáp thường xuyên để 
tăng cường tương tác giữa giảng viên và sinh viên. 

Thứ tư, giảng viên cần làm chủ được công nghệ để giải quyết những vấn đề phát sinh 
trong quá trình giảng dạy để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng những tác động của các đối tượng 
xấu. Mặt khác, cơ quan quản lý cũng cần có sự hỗ trợ, đồng hành, tham gia vào kiểm tra, dự 
giờ trực tuyến cùng giáo viên dạy để từ đó đưa ra những tư vấn, rút kinh nghiệm. 

Dù học theo bất kỳ phương thức nào truyền thống hay trực tuyến thì việc thích 
nghi với hoàn cảnh luôn là yếu tố mà mọi người cần học tập mỗi ngày. Việc học trực 
tuyến mang đến nhiều tiện lợi, linh hoạt nhưng cũng dễ khiến sinh viên mất tập trung, 
xao nhãng học tập do đó mỗi sinh viên cần lên kế hoạch học tập cụ thể và tiếp cận kiến 
thức linh hoạt để làm chủ kiến thức và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi. 

 

Tài liệu tham khảo: 
https://thanhnien.vn/giao-duc/khao-sat-nhanh-cho-ket-qua-soc-85-sinh-vien-noi-hoc-truc-tuyen-

hieu-qua-thap-1211407.html 
https://tuoitre.vn/8-loi-ich-cua-viec-hoc-truc-tuyen-388629.htm 
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Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ 
trong nền kinh tế hiện nay  

nhằm thúc đẩy bình đẳng giới  
Nguyễn Quỳnh Anh - CQ56/11.08 

ại Việt Nam, bình đẳng giới và bảo đảm quyền của phụ nữ là chủ trương lớn của Đảng 

và Nhà nước; là một trong những chính sách xã hội quan trọng của quốc gia trong quá 

trình hội nhập quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia ký kết nhiều 

văn kiện quốc tế về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ.  

Thực tế chứng minh, những đóng góp của phụ nữ không chỉ tạo ra một xã hội tiến 

bộ, văn minh mà còn phát triển chính bản thân người phụ nữ. Tuy nhiên, trong đời sống 

kinh tế xã hội hiện nay vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa vai trò và vị thế của người phụ 

nữ. Những định kiến phong kiến vẫn còn tồn tại, phần lớn đều chưa thực sự công nhận 

vị thế và vai trò của phụ nữ, vẫn luôn tồn tại những kỳ thị trong đánh giá khả năng, đào 

tạo và đề bạt nữ giới. Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ chính là việc 

cấp thiết, có vai trò quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay. 

Bình đẳng giới và vị thế của lao động nữ ở Việt Nam  

Năm 2006, Việt Nam ban hành Luật Bình đẳng giới, trong đó yêu cầu các cơ quan 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện trách nhiệm của mình trong quản lý 

nhà nước về bình đẳng giới. Sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Việt Nam đạt 

được nhiều thành tựu đáng tự hào, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao trong thúc 

đẩy quyền và sự lãnh đạo của phụ nữ, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.  

Ðiển hình như tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ khóa XIV đạt 26,8%, cao hơn mức trung 

bình 19% của các quốc gia châu Á và 25% của toàn cầu. Tỷ lệ học sinh nam và nữ ở các 

cấp bậc học luôn ngang nhau. Cơ cấu giới tính phân bố trong lực lượng lao động của Việt 

Nam tương đối cân bằng với tỷ trọng 52,7% nam giới và 47,3% nữ giới. Một số chỉ số phát 

triển được cải thiện đưa Việt Nam lên các bậc xếp hạng cao hơn trong cộng đồng quốc tế về 

BÐG. Theo Báo cáo Phát triển con người năm 2019, chỉ số phát triển con người (HDI) của 

Việt Nam là 0,63, xếp thứ 118 trong tổng số 189 nước, đang ở gần mức trần của nhóm các 

nước có HDI ở mức trung bình. Trong giai đoạn 2011-2020, việc thực hiện Chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy, nâng cao vị thế và 

vai trò của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống và trên trường quốc tế. Trong 

số 22 chỉ tiêu đã có, có 11 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra; có bốn chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề 

ra; năm chỉ tiêu chưa có số liệu; hai chỉ tiêu đạt mục tiêu một phần.  

T 
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Tuy nhiên, vị thế của lao động nữ ở Việt Nam vẫn còn thấp. Trên thực tế vấn đề 

lương thưởng, phúc lợi, cơ hội cho phụ nữ thăng tiến vẫn còn nhiều trường hợp thấp hơn 

rất nhiều so với nam giới. Mặc dù có trình độ ngang nhau, phụ nữ vẫn thu nhập thấp hơn 

nam giới. Có nhiều phụ nữ làm các công việc không chính thức và dễ bị tổn thương hơn 

nam giới; đồng thời họ cũng ít được tiếp cận các dịch vụ bảo trợ xã hội. Đặc biệt, phụ 

nữ chỉ chiếm thiểu số trong mọi cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh 

tế và xã hội.  

Theo Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ phụ nữ tham gia 

vào lực lượng lao động là 71,2%; nhưng vị thế công việc của phụ nữ còn thấp, trong đó 

52,1% thuộc lao động đơn giản và 66,6% là lao động gia đình. Vì thế thu thập bình quân 

của phụ nữ là 5,22 triệu đồng/tháng, bằng 81,1% mức thu nhập bình quân của nam giới 

(5,92 triệu đồng/tháng). Không chỉ vậy, sự chênh lệch này đang ngày càng mở rộng ở 

nhóm lao động có trình độ, rõ nét nhất ở cấp độ chưa qua đào tạo thu nhập của lao động 

nữ thấp hơn so với lao động nam cùng trình độ là 8,1%, nhưng nếu ở nhóm trình độ đại 

học trở lên thì mức chênh lệch này tới 19,7%. 

Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ  

Nếu con người là nguồn lực có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế- xã 

hội thì phụ nữ là bộ phận cơ bản cấu thành nguồn lực ấy. Tuy nhiên, với tư cách là hơn 

nửa dân số và chiếm phần đông trong lực lượng lao động thì phụ nữ luôn là vấn đề lớn 

đối với chiến lược phát triển của quốc gia. Thực tiễn của đời sống xã hội cho thấy đầu 

tư cho nguồn nhân lực nữ mang lại hiệu quả, lợi ích cao hơn bất kỳ sự đầu tư nào khác 

ở các nước đang phát triển. 

Nguồn nhân lực nữ là yếu tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng kinh 

tế bền vững. Nguồn nhân lực nữ tác động đến sự phát triển của xã hội thông qua các 

hoạt động sản xuất ra của cải vật chất, tinh thần. Bên cạnh đó còn tác động đến xã hội 

thông qua việc thực hiện chức năng trực tiếp tái sản xuất ra bản thân con người qua mặt 

thể chất và tinh thần, giúp nâng cao chất lượng lực lượng lao động. Không những thế, 

việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế và 

tăng cường tiến bộ xã hội, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của con người, tạo 

ra nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển.  

Không phát triển nguồn nhân lực nữ sẽ dẫn đến cơ hội của phụ nữ khi tiếp cận và 

thụ hưởng các nguồn lực khác thấp hơn. Cái giá phải trả về cuộc sống con người cũng 

là cái giá cho sự phát triển vì nâng cao chất lượng cuộc sống con người là mục tiêu cuối 

cùng của sự phát triển. Việc này còn gây thiệt hại cho năng suất, tính hiệu quả và tiến 

bộ kinh tế. Bằng cách cản trở và gạt bỏ phụ nữ, không cho tiếp cận các nguồn lực, dịch 

vụ công cộng hay các hoạt động sản xuất, sự phân biệt đối xử theo giới đã kìm hãm khả 

năng tăng trưởng của nền kinh tế và nâng cao mức sống người dân.  
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Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến việc thúc 

đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực nữ, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong cả 3 

trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Đặc biệt, với sáng kiến do Việt Nam 

đề xuất, lần đầu tiên Phiên họp đặc biệt về ''Tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số'' 

được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 diễn ra chiều 26/6 tại Hà 

Nội do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì. Đây 

là lần đầu tiên một hoạt động về chủ đề tăng quyền năng cho phụ nữ được tổ chức trong 

khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN. Phiên họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp 

phần khẳng định cam kết của các Nhà lãnh đạo ASEAN trong thúc đẩy bình đẳng giới 

và nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng Cộng đồng.  

Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ trong 

nền kinh tế để thúc đẩy bình đẳng giới 

Thứ nhất, về phía Đảng và Nhà nước:  

Một là, cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định về bình đẳng 

giới và quyền của người phụ nữ; đưa ra những quy định xử phạt với những hành vi thiếu 

tôn trọng phụ nữ, không đảm bảo bình đẳng giới. Vì các thể chế xã hội, pháp lý và kinh 

tế sẽ xác định khả năng tiếp cận nguồn lực của nam giới và phụ nữ, cơ hội và quyền lực 

tương đối của họ, nên yếu tố thiết yếu trong việc phát triển nguồn nhân lực nữ là phải 

tạo lập một "sân chơi" thể chế bình đẳng. Bên cạnh đó, phải giám sát và đánh giá việc 

thực thi các chính sách phát triển giới và phụ nữ một cách khách quan và có hiệu quả. 

Hai là, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn, tay nghề của lao động 

nữ. Đây là yếu tố quyết định, cần coi giáo dục - đào tạo đóng vai trò quyết định trong 

quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ.  

Ba là, tăng cường đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ. Cần tăng cường chăm sóc 

sức khỏe y tế và dinh dưỡng; đặc biệt đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ trong quá trình 

thai sản và sau khi quay lại làm việc; bảo vệ quyền lợi trong đời sống xã hội cho lao 

động nữ như quấy rối tình dục, bạo lực gia đình…; tăng cường tính pháp lý về quyền 

lợi của phụ nữ trong hôn nhân, gia đình; chú trọng đến việc giáo dục giới tính từ sớm 

cho trẻ em. 

Bốn là, cần giảm bớt nghĩa vụ gia đình cho người phụ nữ. Nghĩa vụ với gia đình 

thường chiếm nhiều thời gian làm việc của phụ nữ, điều này đã hạn chế khả năng các bé 

gái được tiếp tục đi học và việc người phụ nữ được tham gia vào các công việc ngoài xã 

hội cũng rất hạn chế. 

Năm là, hành động tích cực về việc làm ưu đãi phụ nữ nhằm giúp người phụ nữ 

tăng cường khả năng làm việc trong khu vực chính thức, tạo ra nhiều cơ hội để nữ giới 

có thể tham gia lao động phù hợp năng lực của mình. Không những thế, cần đặc biệt 
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quan tâm đến nhóm lao động nữ thu nhập thấp, chưa có việc làm hoặc làm việc dưới 

khả năng. 

Thứ hai, về phía xã hội: phải thay đổi nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, 

xóa bỏ định kiến giới; công nhận vai trò và vị thế của người phụ nữ trong tất cả các lĩnh 

vực chính trị, đời sống, kinh tế xã hội. Phải xóa bỏ định kiến về vai trò của người phụ 

nữ trong gia đình như: Chỉ làm các công việc chăm sóc gia đình - những công việc không 

thể định lượng, không tạo ra thu nhập.  

Xã hội cần động viên, khuyến khích sự tham gia hoạt động vào mọi lĩnh vực của 

người phụ nữ, cần nhận định người phụ nữ là hạt nhân quan trọng của gia đình, của xã 

hội, của đất nước. Việc kìm hãm sự phát triển của người phụ nữ chính là sự kìm hãm 

phát triển đối với chính xã hội, phụ nữ có quyền được tôn trọng, được công nhận, được 

tự do làm những công việc mình thích, phù hợp khả năng theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, việc khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia ngày càng nhiều vào sản 

xuất kinh doanh thì cần có sự tham gia của nam giới vào công việc nội trợ gia đình tăng 

lên một cách tương xứng. Qua đó phụ nữ sẽ dành thời gian để học tập nâng cao trình độ, 

học hỏi, giao tiếp và tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo điều 

kiện cho phụ nữ phát huy hơn nữa khả năng làm kinh tế, tạo ra thu nhập cho mình. 

Thứ ba, về phía bản thân lao động nữ: Yếu tố này mang tính quyết định đến hiệu 

quả của công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế nói riêng và mọi mặt của đời sống xã 

hội nói chung. Trong Di chúc viết tháng 5/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bản 

thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng 

thật sự cho phụ nữ”. Trên cơ sở đó, Hội Phụ nữ trong hoạt động của mình cần xác định rõ 

vai trò chủ thể của phụ nữ trong hoạt động kinh tế. Ngoài ra Hội cần tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực, phấn đấu 

vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, khơi dậy sức sáng tạo của phụ nữ. 

Như vậy, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế đối với phụ nữ thông qua việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực nữ sẽ giúp cho phụ nữ mạnh dạn, tự tin hơn khẳng định 

vai trò của mình cả trong gia đình và ngoài xã hội. Cho đến ngày nay, hàng chục triệu phụ 

nữ đang có mặt trên khắp mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, đang khẳng định vị 

thế của mình trong sự nghiệp xây dựng một quốc gia phồn thịnh, một xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh và tiến bộ bằng bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và sức lao động của mình.  

 

Tài liệu tham khảo: 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thuc-day-binh-dang-gioi-ben-vung-619669/ 

https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/07/21/mot-so-chinh-sach-phat-trien-nguon-nhan-luc-nu-
cua-viet-nam-hien-nay/ 
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Giáo dục STEM xu hướng giáo dục 
trong thời đại công nghệ 4.0 

Phan Thị Hoài Phương - CQ55/11.03  

Giáo dục STEM là gì? 

STEM là viết tắt của SCIENCE (khoa học), TECHNOLOGY (công nghệ), 

ENGINEERING (quy trình sáng tạo kĩ thuật), MATHEMATICS (toán học). STEM & 

Art là phương pháp giáo dục sớm STEM tích hợp nghệ thuật, được coi là một chiến lược 

giáo dục cải tiến theo phương pháp mới, pha trộn chương trình nghệ thuật - nhảy múa, 

âm nhạc, nghệ thuật hình ảnh với chương trình giáo dục tiêu chuẩn. 

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học 

những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 

toán học - theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng 

để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối 

tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa 

trên các ứng dụng thực tế. 

Giáo dục STEM không hướng đến mục tiêu đào tạo để học sinh trở thành những 

nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư hay những kỹ thuật viên mà chủ yếu là trang bị cho 

học sinh kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại, 

đặc biệt trong thời đại 4.0 ngày nay. 

Những thế mạnh của giáo dục STEM. 

Thứ nhất: Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận 

liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành, ứng dụng trực tiếp. Thay vì dạy bốn 

môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình 

học tập tổng thể gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Học sinh vừa học được kiến thức 

khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Qua đó, học sinh có 

một cái nhìn mới thú vị hơn, kích thích khả năng làm việc của não bộ. 

Giáo dục STEM sẽ phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những 

con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao 

với những công việc đòi hỏi trí óc của thế kỷ 21. Đây là một yếu tố quan trọng và rất 

cần thiết trong thời đại ngày nay. 

Thứ hai: Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt 
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trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa 

học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc 

các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, 

thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra. Điều này giúp cho 

chúng ta không chỉ giải quyết những vấn đề trong bài học, mà còn có thể ứng dục thực 

tiễn, vận dụng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. 

Thứ ba: Hình thành cho người học những kỹ năng cần thiết: Không phải là những 

cách đào tạo, những bí quyết học cao siêu để dạy học sinh thành tài, thành những nhà 

toán học, khoa học vĩ đại mà phương pháp này sẽ phát triển các kỹ năng cho trẻ để chúng 

có thể sử dụng trong cuộc sống tương lại như hiện nay. Kỹ năng STEM là sự tích hợp 

hài hòa bốn nhóm kỹ năng riêng lẻ: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. 

Thứ tư: Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó 

là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người 

học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến 

thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề 

mà người học đang phải giải quyết. Từ đó hình thành thêm rất nhiều kỹ năng, biết đặt 

mình vào vấn đề, giải quyết vấn đề sao cho linh hoạt nhất. 

Sức mạnh giáo dục STEM trong cuộc cách mạng 4.0 

Thứ nhất, hình thành và phát triển tư duy sáng tạo và tư duy phản biện, nâng cao 

năng lực giải quyết vấn đề, tăng khả năng thích nghi với những yêu cầu mới trong thời 

đại 4.0 cho học sinh là những ưu điểm của chương trình giáo dục tiêu chuẩn quốc tế 

STEM. 

Thứ hai, giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu 

công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác 

động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Thứ ba, chương trình giáo dục phổ thông mới đề ra những mục tiêu xuyên suốt: 

Tăng cường giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi 

với những yêu cầu mới. Đặc biệt, trong thời đại 4.0 như hiện nay, các học sinh cần được 

phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện, có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực và có khả 

năng tích hợp chúng với nhau. 

Triển vọng tương lai của phương pháp giáo dục STEM. 

Theo nghiên cứu của Nghiên cứu của Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên Hoa Kỳ, 

đến năm 2030, máy tính sẽ thay thế con người trong khoảng 60% công việc. Vì thế các 

quốc gia nào cần chuẩn bị lực lượng lao động cho sự thay đổi này. Người lao động sẽ 
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sớm phải đối mặt với 2 lựa chọn: bị thay thế bởi máy tính và robot hoặc hiểu để có thể 

điều khiển và làm việc cùng với máy tính và robot. Cũng theo thống kê này, tại Hoa Kỳ 

hiện lao động STEM có vai trò chi phối, chỉ có 4% người lao động là nhà khoa học và 

kỹ sư, họ đã tạo ra việc làm cho 96% số lao động còn lại và cả 10 công việc được trả 

lương cao nhất đều trong các lĩnh vực STEM. 

 
Nguồn: ASTRA, Technology Research in America. 

Như vậy, có thể thấy tiềm năng triển vọng tương lai mà phương pháp STEM mang 

lại là không hề nhỏ. Nó không chỉ là một phương pháp, đây chính là một “bước đệm” 

để phát triển tư duy, là sự phối hợp giữa con người và công nghệ, tiến tới một tương lai 

rộng mở. 

Trong thời đại công nghệ 4.0 chúng ta đều cần những ý tưởng mới, những giải pháp 

mới cho các vấn đề hiện tại và sau này. Chúng ta cần đánh thức những “nghệ sĩ” bên trong 

chính những thế hệ nhỏ tuổi để có thể trở thành những công dân toàn cầu thực thụ. 

Cựu tổng thống Mỹ Obama từng phát biểu: “STEM còn hơn là một môn học, hay 

một bảng tuần hoàn hóa học. Đó là một cách tiếp cận, một cách hiểu và khám phá thế 

giới để từ đó thay đổi nó. 

Phương hướng phát triển phương pháp giáo dục STEM tại Việt Nam. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra định hướng các hình thức có thể triển khai 

STEM ở Việt Nam như sau: 
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- Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực STEM: Đây là hình thức tổ chức giáo dục 

STEM chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này, các bài học, hoạt động giáo dục STEM 

được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học STEM theo tiếp cận tích hợp 

liên môn. 

Các chủ đề, bài học, hoạt động STEM bám sát chương trình của các môn học thành 

phần. Hình thức giáo dục STEM này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. 

- Hoạt động trải nghiệm STEM: Trong hoạt động trải nghiệm STEM, người học 

được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống. 

Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đối với 

đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM. Đây cũng là cách 

thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục STEM. 

Để tổ chức thành công các hoạt động trải nghiệm STEM, cần có sự tham gia, hợp 

tác của các bên liên quan như trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, 

doanh nghiệp. 

Các trường có thể triển khai giáo dục STEM thông qua hình thức câu lạc bộ. Tham 

gia câu lạc bộ STEM, người học được học tập nâng cao trình độ, triển khai các dự án 

nghiên cứu, tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM. Đây là hoạt động theo sở 

thích, năng khiếu, diễn ra định kỳ, trong cả năm học. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Giáo dục STEM có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học 

và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các 

lĩnh vực robot thông minh, năng lượng tái tạo, môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp 

công nghệ cao… 

Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, 

sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết 

các vấn đề thực tiễn. 

Tổ chức tốt hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật là tiền đề triển khai các dự án 

nghiên cứu trong khuôn khổ cuộc thi khoa học kỹ thuật được tổ chức thường niên.  

 

Tài liệu tham khảo: 

https://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl/tin-tuc/kien-thuc-lap-trinh/Giao-duc-STEM-huong-den-the-
gioi-cong-nghe-40---Tre-se-duoc-gi-khi-tham-gia-cac-khoa-hoc-theo-dinh-huong-STEM-4067 

https://www.slideshare.net/kiwi321/stem-education-53852823 

https:/ /giao-duc-stem-o-viet-nam-phuong-thuc-va-hoat-dong/ 
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Doanh nghiệp Việt cần chủ động  
nâng cao năng lực phòng vệ thương mại 

trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA 
Nguyễn Thị Hương - CQ56/21.18 

ền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế thông qua các hiệp 
định thương mại tự do. Hàng hóa Việt đứng trước cơ hội được tiếp cận nhiều 
thị trường quy mô lớn với mức thuế ưu đãi, cùng với đó cũng phải đối mặt với 

vô vàn thách thức. Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong các hoạt động thương 
mại quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nghiên cứu và không ngừng nâng 
cao năng lực phòng vệ thương mại. 

Đôi nét về Hiệp định EVFTA 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (viết tắt: EVFTA) là 
một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. Đây là một 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Việc kết thúc 
đàm phán, ký kết và tiến tới phê chuẩn hiệp định là một chặng đường dài với sự nỗ lực 
của Đảng và Nhà nước cũng như sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các cấp, các 
ngành với mục tiêu nâng cao mối quan hệ song phương Việt Nam - Liên minh châu Âu 
lên một tầm cao mới, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hiệp 
định chính thức có hiệu lực sau khi được Quốc hội của hai bên phê chuẩn vào ngày 1 
tháng 8 năm 2020. EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân 
bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU. 

Hiểu biết cơ bản về phòng vệ thương mại 

Trong quá trình hội nhập kinh tế, các quốc gia cam kết cắt giảm những rào cản 
thương mại để hàng hóa có thể lưu thông một cách tối đa qua biên giới các nước. Tuy 
nhiên, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép áp dụng một số biện pháp phòng 
vệ thương mại trong những trường hợp hàng hóa nhập khẩu cạnh tranh không công bằng, 
gây thiệt hại đáng kể. Phòng vệ thương mại là những thủ tục pháp lý cho phép các quốc 
gia thực hiện những biện pháp hạn chế nhập khẩu tạm thời mà không ảnh hưởng tới 
những cam kết mở cửa thị trường của mình. Các biện pháp phòng vệ thương mại với 
mục đích bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước những thiệt hại và điều kiện nhất định 
mà không ảnh hưởng tới nghĩa vụ thương mại và cam kết mở cửa thị trường của quốc 
gia. Một số biện pháp phòng vệ thương mại như: biện pháp tự vệ, biện pháp chống bán 
phá giá, biện pháp trợ cấp Chính phủ - biện pháp đối kháng,... Các biện pháp phòng vệ 
thương mại có sự khác nhau về cơ sở pháp lý, thời điểm áp dụng và nguyên tắc áp dụng. 

N 
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Nguyên nhân khiến doanh nghiệp Việt cần nâng cao năng lực phòng vệ 

thương mại trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA: 

Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối 

cảnh thực hiện hiệp định EVFTA do một số nguyên nhân cơ bản sau: 

Nguyên nhân thứ nhất, nhiều mặt hàng của Việt Nam thường xuyên phải đối mặt 

với các vụ khởi xướng điều tra về phòng vệ thương mại. Theo ông Chu Thắng Trung - 

Phó Cục trưởng Cục PVTM, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị tập huấn “Công tác 

phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi hiệp định EVFTA”: Cho đến tháng 8/2020, 

Bộ Công Thương đã tiếp nhận và xử lý 189 vụ việc nước ngoài khởi xướng điều tra, áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, bao gồm: 

107 vụ việc chống bán phá giá, 21 vụ việc chống trợ cấp, 38 vụ việc tự vệ và 23 vụ việc 

chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, các ngành sản xuất trong nước 

cũng phải chịu sức ép cạnh tranh không nhỏ với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích cần sự chủ động của cả doanh nghiệp, các hiệp hội lẫn cơ 

quan quản lý của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực phòng vệ thương mại. 

Nguyên nhân thứ hai, trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do 

nói chung và hiệp định EVFTA nói riêng, hàng hóa Việt đối mặt với các thị trường lớn, 

trình độ, năng lực sản xuất lớn dẫn đến tình trạng một số sản phẩm sản phẩm dư thừa, 

cạnh tranh gay gắt về giá cả là khởi nguồn cho các nguy cơ gian lận thương mại. 

Nguyên nhân thứ ba, thương mại quốc tế diễn biến phức tạp, số vụ điều tra gian 

lận xuất xứ với hàng nhập khẩu ở Việt Nam có xu hướng gia tăng. Cần kiên quyết ngăn 

chặn việc giả mạo, gian lận xuất xứ và vận chuyển bất hợp pháp; xử lý nghiêm minh, 

triệt để và không có ngoại lệ. 

Nguyên nhân thứ tư, hiểu biết của các doanh nghiệp Việt về phòng vệ thương mại 

còn tương đối hạn chế. Trừ những ngành đã từng đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương 

mại tại thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp khác chưa thực sự quan tâm đến các biện 

pháp phòng vệ thương mại. Kiến thức và hiểu biết không đầy đủ của các doanh nghiệp Việt 

về hệ thống phòng vệ thương mại là nguyên nhân tiềm tàng dẫn tới việc sử dụng các biện 

pháp phòng vệ thương mại chưa hiệu quả ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp 

Việt cần thực sự quan tâm tới vấn đề nâng cao năng lực phòng vệ thương mại. 

Vậy giải pháp nào để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực phòng vệ thương 

mại trong bối cảnh thực hiện EVFTA? 

Để đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tháo gỡ khó khăn đối với các rào 

cản xuất khẩu và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực hiện Hiệp 

định EVFTA, đề xuất một số giải pháp dành cho các doanh nghiệp Việt Nam như sau:  
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Đầu tiên là nhận thức của các doanh nghiệp về các công cụ phòng vệ thương mại 

cần phải được đảm bảo. Doanh nghiệp Việt cần tìm hiểu các quy định về phòng vệ 

thương mại của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) nói chung và các biện pháp phòng 

vệ thương mại tại hiệp định EVFTA nói riêng. Từ đó rút ra được các nguyên tắc mang 

tính tiến bộ, phù hợp với hệ thống pháp luật giúp nền kinh tế, các ngành sản xuất trong 

nước có công cụ “phòng vệ” hợp pháp, tiến bộ, đảm bảo hiệu quả. 

Bên cạnh tìm hiểu các quy định về phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp cần 

coi các công cụ phòng vệ phòng vệ thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại là 

những rào cản mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình xuất khẩu để có phương 

án dự phòng, ứng phó trong các trường hợp gặp phải. Đây là yếu tố quan trọng trong 

chiến lược phát triển sản xuất, phát triển xuất khẩu. 

Hơn thế nữa, doanh nghiệp nên có một bộ phận pháp chế chuyên trách thường 

xuyên theo dõi và nắm rõ hành lang pháp lý của doanh nghiệp. Khi có nguy cơ bị điều 

tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ các quốc gia khác, doanh nghiệp phải 

phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin với các cơ quan của Việt Nam, đầu tiên là Bộ 

Công Thương và các cơ quan điều tra của nước ngoài. 

Cuối cùng, doanh nghiệp cần chủ động phát triển chuỗi giá trị, nguồn nguyên liệu 

trong nước, đa dạng hóa thị trường để không bị phụ thuộc vào một thị trường cụ thể. Dù 

bị điều tra hay áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại vẫn sẽ giảm thiểu tác động và 

thiệt hại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Kết luận 

Tham gia ký kết và thực hiện Hiệp định thương mại tự do EVFTA vừa mở ra nhiều 

cơ hội nhưng cũng là những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 

Để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước và không ngừng đẩy mạnh hoạt động xuất 

khẩu, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp cần thực sự 

quan tâm và chủ động nâng cao năng lực phòng vệ thương mại. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Marc L, Eric R và Gregory S., Does Legal Capacity Matter? Explaining Dispute Initiation and 
Antidumping Actions in the WTO, Phòng Giải quyết tranh chấp và các Khía cạnh pháp lý quốc tế của ICTSD. 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tang-cuong-ap-dung-cac-bien-phap-phong-ve-
thuong-mai-tai-viet-nam-116507.html 

https://trungtamwto.vn/fta/199-viet-nam--eu-evfta/1  
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Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào  
Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Nguyễn Lê Hà - CQ56/21.06CLC 

uất phát từ những bất an về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dịch 

Covid-19 mà đến nay vẫn chưa kiểm soát được, nhiều nhà đầu tư nước ngoài 

đã thực hiện di dời chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm đảm bảo hoạt động 

kinh doanh được ổn định và phát triển. Mặc dù, Việt Nam bị đánh giá là một trong những 

nước dễ bị tổn thương, chịu nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh Covid-19 nhưng quốc tế đánh 

giá cao sự chủ động và quyết liệt của Việt Nam trong phòng, chống dịch, cũng như việc 

Chính phủ quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh. 

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một chủ trương lớn, đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

quan trọng của đất nước. Tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, đứng 

trước nhiều cơ hội và thách thức, Việt Nam cần có các giải pháp đồng bộ để thu hút 

nguồn vốn FDI có hiệu quả. 

Thực trạng thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam 

Theo số liệu thống kê của Bộ kế hoạch và Đầu tư cho thấy, các nhà đầu tư nước 

ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, 

chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 9,3 tỷ USD, chiếm 47,7% tổng vốn đầu tư 

đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ USD, 

chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh 

doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký gần 2,87 tỷ USD và 1,21 tỷ 

USD. Còn lại là các lĩnh vực khác. Hiện nay, đã có đầu tư tại Việt Nam. Singapore là nước 

dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 6,54 tỷ USD, chiếm 33,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; 

Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 2,97 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư. 

Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,75 tỷ USD, chiếm gần 9% 

tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các quốc gia: Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… 

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế, trong đó có nông nghiệp, 

công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, do đó khi khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, 

hoạt động đầu tư sẽ ngay lập tức bị tác động làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế trong 

ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là đầu tư của khu vực FDI và khu vực ngoài nhà nước. Các 

nhà đầu tư mới dừng tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là đầu tư FDI, ảnh hưởng tới thu hút 

đầu tư trong thời gian tới. 

X 
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Đối với các dự án đã đầu tư có khả năng sẽ hoãn lại việc tăng vốn đầu tư. Số lượng 

các dự án FDI mới vào Việt Nam giảm, gây khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) FDI 

dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện các dự án FDI. Nhiều DN FDI rơi vào tình 

trạng phải dừng xuất khẩu do thiếu nguyên vật liệu chưa được thông quan, ảnh hưởng 

đến tiến độ sản xuất và đáp ứng được các đơn hàng theo thời gian. 

Bên cạnh đó, các DN bị thiếu nhân lực do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều DN 

phải vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất bằng đường biển, đường hàng không thay 

cho đường bộ nên chi phí logistic tăng cao. Ngoài ra, DN FDI cũng gặp khó khăn về tài 

chính do thị trường tiêu thụ giảm mạnh, sản xuất trì hoãn và giảm nguồn thu đáng kể đối 

với hàng hóa xuất khẩu sang các nước có dịch như EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản và Singapore. 

Trước những khó khăn đó, nhiều DN phải tạm ngừng hoạt động hoặc cho nhân 

viên nghỉ luân phiên, lao động bị mất việc làm gia tăng, không có thu nhập, đời sống 

người dân gặp nhiều khó khăn. Một số hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hay các hoạt 

động đẩy mạnh đầu tư cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như Citi Group đã lên kế hoạch tổ chức 

một diễn đàn đầu tư tại Singapore, nhưng vì dịch bệnh mà đã phải trì hoãn.  

Cơ hội và thách thức trong việc thu hút vốn đầu tư FDI 

Cơ hội 

Từ nhu cầu tìm kiếm thị trường mới để hoạt động sản xuất của các tập đoàn kinh 

tế lớn của Mỹ, Trung Quốc, EU. Việt Nam với lợi thế từ việc tham gia các hiệp định 

thương mại (CPTPP, EVFTA, IPA…), cùng việc thực hiện ngăn chặn, phòng chống tốt 

dịch Covid-19, được xem là hội tụ đủ các yếu tố để nâng cao hình ảnh, thu hút được nhà 

đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, thu hút vốn FDI đang là chủ trương lớn của Nhà nước, 

Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chính sách như: ưu đãi về thuế, thủ tục, giá cho 

thuê đất… là những động thái tích cực, hỗ trợ lớn để tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu 

tư nước ngoài. 

Thách thức 

Bên cạnh những cơ hội nêu trên, việc thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam hiện 

nay còn có những thách thức sau: 

Thứ nhất, các thị trường kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia cũng có 

hành động tích cực nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài như: xây dựng khu công nghiệp 

với diện tích lớn, đảm bảo nhu cầu của nhà đầu tư; áp dụng giá cho thuê đất ưu đãi; áp 

dụng thuế suất ưu đãi… 
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Thứ hai, việc đẩy nhanh quá trình thu hút nguồn vốn FDI mà không có chọn lọc 

như trong giai đoạn vừa qua đã dẫn đến hiện tượng nguồn vốn FDI chất lượng thấp vào 

Việt Nam như: quy mô vốn nhỏ, ứng dụng công nghệ thấp, không mang tính bền vững… 

Thứ ba, các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường Việt Nam thường 

lo ngại vì thủ tục còn phức tạp, mất thời gian. Theo kết quả khảo sát của VCCI (2019), 

59% DN có công trình xây dựng trong hai năm gần đây cho thấy họ gặp khó khăn khi 

thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, các thủ 

tục trong lĩnh vực thuế phí, bảo hiểm xã hội mất nhiều thời gian để thực hiện. 

Thứ tư, Việt Nam cần hạn chế tối đa những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, 

phải nhanh chóng ổn định và chuyển sang giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau dịch, tạo 

môi trường kinh doanh ổn định. Đây là nền tảng để củng cố và gia tăng niềm tin của nhà 

đầu tư nước ngoài khi đưa nguồn vốn vào Việt Nam. 

Thứ năm, từ trước đến nay, nguồn lao động giá rẻ, lao động chăm chỉ được xem 

là điểm thu hút nhà đầu tư chứ không phải là nguồn nhân lực có kỹ năng, chất lượng 

cao. Trong khi đó, để thu hút được những dự án công nghệ cao thì nguồn nhân lực của 

quốc gia phải có trình độ, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Mặc dù Việt Nam đã 

có nhiều cải cách về giáo dục và đào tạo, nhưng nhìn chung chính sách phát triển nguồn 

nhân lực của Việt Nam và chính sách phát triển nguồn nhân lực phục vụ khu vực FDI 

mới chỉ tập trung theo chiều rộng và chưa chú trọng đến chiều sâu về chất lượng. 

Một số kiến nghị 

Thứ nhất, về cơ sở hạ tầng, ưu tiên nguồn vốn ngân sách để hoàn thành sớm các 

dự án còn dang dở. Đồng thời, cần lựa chọn một số khu vực trọng điểm trong nước để 

đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của nhà đầu tư. Ngoài ra, để củng cố cơ sở hạ tầng, nhà nước cần có các chính sách 

phù hợp vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ cộng đồng, vừa thể hiện sự minh bạch để tạo 

điều kiện thu hút được vốn FDI vào các dự án này. 

Thứ hai, nhằm củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, cần phải cải thiện môi trường 

kinh doanh. Cụ thể như: 

+ Bảo vệ môi trường thông qua xử lý và tiến tới đóng cửa các cơ sở sản xuất gây 

ô nhiễm môi trường; khuyến khích sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào, phương 

pháp sản xuất, chế tạo… thân thiện với môi trường; tuyên truyền công tác bảo vệ môi 

trường trong sản xuất và sinh hoạt cùng các chế tài kèm theo. 
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+ Về việc tăng cường đảm bảo sở hữu trí tuệ, Nhà nước cần có chính sách xử lý 

mang tính răn đe nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình xâm hại thương hiệu, 

làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

+ Hạn chế thời gian thực hiện và đơn giản các thủ tục hành chính bằng cách: hoàn 

thiện các văn bản hướng dẫn thi hành dễ hiểu và dễ thực hiện; quy định rõ trách nhiệm 

của từng bộ phận trong việc xử lý các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực liên 

quan đến cấp phép kinh doanh, giấy phép lao động, thủ tục hải quan, thuế. 

Thứ ba, việc ban hành các chính sách ưu đãi nguồn vốn FDI phải có sự phân cấp 

theo hướng ưu tiên cho các nhà đầu tư lớn và có quan hệ lâu năm với Việt Nam; dự án 

có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, 

có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước bằng cách: khuyến khích 

các hoạt động nghiên cứu, đầu tư khoa học công nghệ tại doanh nghiệp bằng các lợi ích 

cụ thể liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường công tác tự đào 

tạo, đào tạo tại chỗ và đào tạo lồng ghép trong doanh nghiệp, khối ngành nghề, hiệp hội; 

hoàn thiện công tác hướng nghiệp cho học sinh - sinh viên phù hợp với năng lực và sở 

trường của bản thân; có chính sách thu hút, kêu gọi người tài về làm việc trong nước; 

đổi mới chương trình giáo dục theo hướng lý thuyết đi đôi với thực hành. Nguồn nhân 

lực của Việt Nam phải sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài. 

Thứ năm, cần nâng cao khả năng chuyển giao công nghệ bằng cách đưa ra tiêu 

chuẩn về trình độ công nghệ đối với các dự án đầu tư vào Việt Nam; yêu cầu nhà đầu tư 

có cam kết về việc chuyển giao công nghệ; tăng cường hình thức đầu tư mua cổ phần 

hoặc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp trong 

nước và doanh nghiệp FDI. 

 

Tài liệu tham khảo: 

The World bank (2019), Bước chuyển về tài chính, Mở lối cho các thị trường vốn nhằm phục vụ 
tương lai phát triển của Việt Nam. 

https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-khac/2020/11/nhung-diem-sang-trong-thu-hut-dau-tu-fdi/ 

https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/chien-luoc-thu-hut-fdi-tao-buoc-dot-pha-trong-ky-
nguyen-so-302627.html  
  



60 
Sinh viªn 

Taäp 05/2021  TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 

 

 

Huy động nguồn lực tài chính ứng phó 

với biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm  

quốc tế và bài học cho Việt Nam 
Nguyễn Thị Bích Ngọc - CQ56/11.04CLC 

1. Kinh nghiệm huy động nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu 

của một số quốc gia trên thế giới  

 Hàn Quốc 

Hàn Quốc bắt đầu thực hiện mô hình tăng trưởng xanh từ năm 2008, coi đó là triển 

vọng tương lai của đất nước. Năm 2009, Luật Tăng trưởng xanh đã được ban hành. Đến 

năm 2013, Hàn Quốc đã thiết lập được nền tảng thể chế cho tăng trưởng xanh và đề ra 

kế hoạch 5 năm tiếp theo (2014-2018) tập trung vào thiết lập cơ sở hạ tầng kinh tế xã 

hội cacbon thấp, đạt được một nền kinh tế sáng tạo thông qua sự hội tụ của công nghệ 

xanh và công nghệ thông tin, xây dựng môi trường khí hậu bền vững. Để thực hiện được 

điều đó, Hàn Quốc đã thực hiện chiến lược giảm thiểu toàn diện, kết nối khu vực công 

và tư nhân trong một số chương trình giảm phát thải và thiết lập hệ thống mua bán phát 

thải (K-ETS) vào 1/2015. Năm 2010, Hàn Quốc ban hành Đạo Luật khung về ít phát 

thải cacbon và tăng trưởng xanh. Chính sách thuế cacbon của Hàn Quốc quy định: 8% 

lượng khí thải carbon từ sử dụng năng lượng không phải nộp thuế, còn 92% phải đối 

mặt với mức thuế từ mức 5.55 USD/tấn CO₂ trở lên; trong đó, 16% phải đối mặt với 

mức thuế từ 33 USD/tấn CO₂ trở lên; từ đó tạo áp lực cho các công ty Hàn Quốc đang 

sử dụng các công nghệ phát thải nhiều CO2. Bên cạnh đó, Hàn Quốc thực hiện chính 

sách hỗ trợ tài chính khuyến khích các công ty đầu tư phát triển công nghệ mới hiệu quả, 

làm giảm lượng phát thải CO2. 

Hàn Quốc duy trì chính sách phân bổ 2% NSNN hàng năm cho việc thực hiện các 

chiến lược tăng trưởng xanh. Hàn Quốc còn khuyến khích phát hành trái phiếu xanh từ 

các DN để tạo nguồn lực cho tăng trưởng xanh trong tương lai. Hình thức huy động 

nguồn lực tài chính thông qua thương mại hóa công nghệ khí hậu cũng được Hàn Quốc 

áp dụng cả trong nước và quốc tế. Đến năm 2020, nước này tăng đầu tư nghiên cứu và 

phát triển cho 6 chương trình công nghệ, từ đó sẽ thương mại hóa và tạo ra thị trường để 

thúc đẩy sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân. 
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 Pháp 

Pháp đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ở mức 75% cho giai đoạn 2005 - 

2050; Theo đó, NSNN được cấu trúc theo nhiệm vụ, chương trình và hành động; BĐKH 

là một trong 15 chính sách đa ngành nằm trong văn bản chính sách đa ngành (DPT). 

Chính sách này được hình thành như một công cụ để hỗ trợ lồng ghép BĐKH vào tất cả 

các bộ. Tỷ lệ chi NSNN cho BĐKH chịu sự điều phối của Vụ Năng lượng và Khí hậu. 

Chính phủ Pháp tích cực phối hợp với Ủy ban châu Âu hình thành các Quỹ cơ cấu châu 

Âu để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường tại các bang.  

Thị trường cacbon được Pháp vận hành theo phương thức tăng giá khí thải theo 

các năm, từ 30 euro một tấn CO2 (năm 2010) đến 100 euro (năm 2030) và vẫn tiếp tục 

tăng trong thời gian tới (báo cáo Quinet). Tháng 10/2013, Chính phủ Pháp cũng đã ban 

hành Cơ chế Giấy chứng nhận trắng để khuyến khích hiệu quả năng lượng. 

 Nhật Bản  

Giữ vai trò quan trọng trong những nỗ lực toàn cầu về vấn đề huy động nguồn lực 

tài chính ứng phó với những BĐKH ở các nước đang phát triển, Nhật Bản cam kết đóng 

góp 10 tỷ USD trong vòng 5 năm (giai đoạn 2008-2012) cho hoạt động thích ứng, nâng 

cao khả năng tiếp cận với công nghệ sạch và hoạt động giảm nhẹ tác động BĐKH. Nguồn 

lực tài chính cho ứng phó với BĐKH tại Nhật Bản được huy động từ các nguồn chủ yếu 

sau: (i) Nguồn tài chính công: đóng vai trò đòn bẩy thúc đẩy đầu tư tư nhân; (ii) Nguồn 

tài chính tư nhân: Nhật Bản cụ thể hóa mức độ tài chính tư nhân được cam kết và huy 

động như cam kết trong Công ước Liên hiệp quốc về BĐKH. Nhật Bản cũng hỗ trợ huy 

động nguồn tài chính tư nhân thông qua các kênh đa phương bao gồm hỗ trợ để thiết lập 

Quỹ khí hậu xanh (GCF), Quỹ môi trường toàn cầu (GEF); (iii) Ngân hàng Hợp tác 

quốc tế Nhật Bản (JBIC): hỗ trợ Chính phủ và khu vực tư nhân ở các nước đang phát 

triển đầu tư trong lĩnh vực môi trường và cam kết thực hiện dự án Hành động toàn cầu 

vì sự hòa hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chương trình nhằm hỗ trợ 

những dự án giảm phát thải khí nhà kính và tìm kiếm huy động quỹ tư nhân mới ở các 

nước đang phát triển; (iv) Bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu Nippon (NEXI): Nhật Bản khởi 

động chương trình Bảo hiểm thương mại và đầu tư nhằm ngăn chặn sự nóng lên toàn 

cầu. Chương trình bảo hiểm toàn bộ 100% rủi ro liên quan đến chính trị cho các dự án 

và hoạt động xuất khẩu liên quan đến hoạt động ứng phó với BĐKH. NEXI đầu tư 4 dự 

án liên quan đến BĐKH với tổng số tiền 348 triệu USD; (v) Thuế cacbon: áp dụng từ 

tháng 10/2012, song song với các chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ để nâng cao 

hiệu quả sử dụng năng lượng. 
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 Trung Quốc 

Là nơi phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới với nhiều thành phố lớn bị ô 

nhiễm không khí nghiêm trọng; cuối năm 2017, Trung Quốc triển khai Kế hoạch giao 

dịch carbon quốc gia mà nội dung là việc giới hạn và thương mại cho lượng khí thải 

CO2; theo đó, Trung Quốc hạn chế lượng khí thải từ 6 ngành công nghiệp phát thải 

carbon dioxide hàng đầu và trở thành thị trường lớn nhất trong giao dịch CO2. 

Ngoài thuế cacbon, Quỹ cơ chế phát triển sạch (CDM fund) được xây dựng nhằm 

hỗ trợ chương trình BĐKH quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế; đảm bảo việc huy 

động, quản lý và sử dụng nguồn tài chính từ các dự án Cơ chế phát triển sạch và phân 

bổ nguồn vốn cho các sáng kiến đối phó với BĐKH. 

Tín dụng xanh - kênh tài chính quan trọng nhất cho đầu tư xanh ở Trung Quốc tập 

trung vào các dự án giao thông xanh và dự án năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. 

Thị trường trái phiếu xanh Trung Quốc cũng tiếp tục được mở rộng, đã phát hành được 

tổng cộng 30,03 tỷ NDT trái phiếu xanh trong năm 2019 (bao gồm chứng khoán đảm 

bảo bằng tài sản) cả thị trường trong nước và quốc tế. 

2. Những bài học rút ra đối với Việt Nam trong việc huy động nguồn lực tài 

chính ứng phó với BĐKH 

Thứ nhất, Cần đa dạng hóa các nguồn lực tài chính để ứng phó với BĐKH. Cần 

huy động đồng thời các nguồn tài chính trong và ngoài nước, kết hợp từ nhiều đối tượng, 

thành phần tham gia. Ngoài nguồn chi NSNN cho các chương trình ứng phó với BĐKH 

quốc gia; cần huy động thông qua hoạt động đầu tư của các DN thuộc khu vực kinh tế 

tư nhân, qua các định chế và thị trường tài chính, từ vốn vay ưu đãi và viện trợ của nước 

ngoài như các quỹ, các chương trình viện trợ quốc tế, các nguồn vốn song phương và đa 

phương. Tuy nhiên, khi huy động cũng cần lưu ý đến khả năng chi trả, khả năng thanh 

toán của chính phủ. 

Thứ hai, Tăng cường mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế để có cơ hội tiếp cận 

và huy động nguồn lực từ các quỹ môi trường và khí hậu đa phương, các đối tác phát 

triển quốc tế, chẳng hạn như Quỹ giảm thiểu (do GEF tài trợ), Quỹ thích ứng (AF), Quỹ 

đầu tư khí hậu (CIF), Quỹ công nghệ sạch (CTF), Quỹ khí hậu chiến lược (SCF), v.v. 

Đây là nguồn lực tài chính rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam nằm trong số 10 quốc 

gia chịu ảnh hưởng lớn nhất do BĐKH toàn cầu. 
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Thứ ba, Sử dụng công cụ thuế nhằm hạn chế việc sử dụng các nguồn nhiên liệu 

sản sinh nhiều khí các bon. Hầu hết các quốc gia đều sử dụng thuế là công cụ tài chính 

quan trọng để khuyến khích việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch, giảm thiểu sử 

dụng nhiên liệu sản sinh nhiều khí cacbon, vừa tạo nguồn thu cho NSNN để đầu tư phát 

triển các nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo; tăng nguồn tài trợ cho các chương trình 

quốc gia về ứng phó với BĐKH. 

Thứ tư, Phát triển các công cụ tài chính để vừa đa dạng hóa, vừa xã hội hóa các 

nguồn lực tài chính ứng phó với BĐKH. Bên cạnh các công cụ như Tín dụng xanh, trái 

phiếu xanh, Bảo hiểm xanh,.. cần nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm tài chính khác 

nhằm tăng cường việc xã hội hóa việc huy động các nguồn tài chính ứng phó BĐKH, thúc 

đẩy phát triển công nghệ, sử dụng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. 

Thứ năm, Xây dựng chiến lược huy động nguồn lực tài chính trong khu vực tư 

nhân thông qua các dự án PPP. Các dự án ứng phó với BĐKH thường kéo dài và lợi 

nhuận thấp; vì thế, Chính phủ cần có cam kết về thể chế, đảm bảo lợi ích và hạn chế rủi 

ro cho nhà đầu tư. Đây là chìa khóa để mở cửa cho nguồn tài chính dưới dạng PPP vào 

các dự án ứng phó với BĐKH. Cần nâng cao nhận thức, hiểu biết về BĐKH của người 

dân, qua đó thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH, như thực 

hành lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, cần 

tăng cường hợp tác giữa các cơ quan liên ngành, lồng ghép vấn đề về BĐKH vào các 

chiến lược, chính sách phát triển để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính 

đã huy động được. 
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Kinh nghiệm quốc tế  
về xây dựng nền kinh tế tuần hoàn  
và bài học rút ra đối với Việt Nam 

Phan Văn Hiếu - CQ57/11.01CLC 

1. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nền Kinh tế tuần hoàn 

a. Về chính sách thuế: 

+ Đánh thuế, thu phí đối với chất thải 

*Hà Lan, để khuyến khích thực hiện chuyển đổi sang mô hình KTTH, Chính Phủ 

đã áp dụng biện pháp tăng các loại thuế hiện hành đối với việc xử lý chất thải và sử dụng 

năng lượng hoặc áp dụng Chương trình Mua bán chất thải (WTS) hay Kế hoạch Mua 

bán khí thải (ETS) được thực hiện cho quá trình chuyển đổi năng lượng.  

*Serbia: ban hành mức phí dịch vụ thu gom từ nền kinh tế tương đối thấp và mức 

thu phí cho các dịch vụ tiện ích thay đổi theo từng thành phố trung bình khoảng 0,04€/m2 

với hộ gia đình. Cùng với việc áp dụng phí xả chất thải thì việc xử lý chất thải tái chế 

vẫn được miễn phí, hoặc cung cấp với mức phí thấp hơn, đã tạo ra động lực tài chính 

cho người dân, do đó có thể giảm thiểu lượng rác tái chế trong chất thải còn lại. 

*Thụy Điển: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2040 không sử dụng nguyên liệu 

hóa thạch và nền kinh tế chuyển sang KTTH; Thụy Điển đã áp dụng nhiều giải pháp để 

giảm thải rác, chất gây ô nhiễm như: đánh thuế cao các loại chất thải. Năm 2000 ban 

hành Thuế chôn lấp, tính phí xử lý chất thải và các thành phố tự quản việc chôn lấp chất 

thải thông thường. 

+ Đánh thuế tài nguyên với nguyên liệu sử dụng lần đầu:  

Các quốc gia EU đánh thuế đối với các vật liệu thô như cát, sỏi và đá được sử dụng 

trong ngành xây dựng. Chính sách đánh thuế tài nguyên với nguyên liệu sử dụng lần đầu 

sẽ kích thích các DN sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên của đất nước. 

+ Đánh thuế phương tiện dựa trên giá trị phát thải CO2: 

Hầu hết các quốc gia châu Âu đều đánh thuế phương tiện dựa trên giá trị phát thải 

CO2 nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua phương tiện mới. Na Uy và Hà Lan- 

những quốc gia thúc đẩy việc sử dụng xe điện, đã cố gắng đạt được mức giảm đáng kể 

lượng khí thải (CO2 và các chất ô nhiễm không khí). Ở các quốc gia khác, các chương 

trình đánh thuế dựa trên lượng phát thải CO2 được NEDC phê duyệt dựa trên cơ sở 
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NEDC đã bổ sung cho luật của EU và đặt mục tiêu cho các nhà sản xuất. Điều này đã 

dẫn đến việc giảm đều đặn lượng khí thải của các loại xe du lịch mới kể từ năm 2001.  

+ Ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, phí nhằm khuyến khích các DN 

đầu tư vào các lĩnh vực tái chế thân thiện với môi trường. 

*Trung Quốc: Trước các vấn đề cấp bách về môi trường, Trung Quốc ban hành 

Luật Thúc đẩy KTTH (có hiệu lực từ 1/1/2009) nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền 

KTTH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, hiện thực 

hóa sự phát triển bền vững. Trung Quốc đã đưa ra những ưu đãi về thuế với các DN đáp 

ứng đủ điều kiện theo yêu cầu, như có thể được miễn hay hoàn thuế giá trị gia tăng đầu 

vào theo tỷ lệ nhất định. 

*Châu Âu: Giảm thuế VAT cho tái chế và sử dụng vật liệu thứ cấp đã được đề 

xuất với các nước thành viên EU và ở Vương quốc Anh (UK). Việc giảm thuế VAT đối 

với các hoạt động sửa chữa là một sự thay đổi đáng hoan nghênh cho nền KTTH. Sự 

thay đổi này đã được thực hiện ở Thụy Điển, nơi người dân được khuyến khích sửa chữa 

hàng hóa của họ. Trong khi Thụy Điển giảm xuống còn 12% thì Luxembourg có thuế 

VAT là 8% cho các dịch vụ sửa chữa thông thường. 

+ Trợ cấp thuế và phí khác cho DN chuyển đổi từ kinh tế truyền thống sang 

KTTH: 

*Trung Quốc: Các DN mua và sử dụng thiết bị đặc biệt trong danh mục quy định 

nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và nước, sản xuất an toàn thì 

chi phí mua thiết bị có thể được khấu trừ 10% thuế TNDN. Với các DN sử dụng nước 

thải, khí thải và chất thải rắn làm nguyên liệu sản xuất chính, có thể được giảm hoặc 

miễn thuế TNDN trong thời hạn nhất định. Ví dụ, miễn thuế TNDN 3 năm và giảm 50% 

trong 3 năm tiếp theo đối với DN xử lý nước thải cộng đồng, xử lý chất thải cộng đồng, 

DN đổi mới công nghệ trong bảo tồn năng lượng và giảm phát thải, khử mặn nước biển 

và các dự án tương tự,... Các DN sản xuất dầu diesel sinh học có chất thải động vật và 

dầu thực vật được miễn thuế tiêu thụ. Ngoài ra, các DN chuyển đổi từ mô hình kinh tế 

truyền thống sang mô hình KTTH được hỗ trợ 10% chi phí khi thực hiện chuyển đổi 

sang mô hình KTTH. 

b. Về chính sách tài chính Nhà nước (chính sách chi tiêu công): 

*Nhật Bản ban hành Đạo luật thúc đẩy mua sắm xanh vào năm 2000, áp dụng đối 

với Chính phủ, các cơ quan, chính quyền địa phương, các DN và người dân. 

*Hàn Quốc: Năm 1992 triển khai chương trình dán nhãn môi trường và liên kết 

hệ thống dán nhãn môi trường với hệ thống mua sắm công. 
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*Trung Quốc thực hiện dự án “Xây dựng xã hội thân thiện với môi trường”, trong 

đó ban hành một loạt chính sách thúc đẩy “mua sắm xanh”. Năm 2005, Trung Quốc đã 

ban hành một số chỉ đạo về “Thúc đẩy phát triển nền kinh tế tái sử dụng”; khuyến khích 

các phương pháp mới nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng cường sử 

dụng các sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả, nhãn 

môi trường, nhãn thực phẩm xanh và thực phẩm hữu cơ xanh; giảm sử dụng các sản 

phẩm dùng nhiều bao bì và sản phẩm chỉ dùng 1 lần. Tất cả các cơ quan chính phủ đều 

phải thực hiện “mua sắm xanh". 

*Các nước ASEAN tuy chưa ban hành luật riêng về “mua sắm xanh”, nhưng chính 

phủ nhiều nước đã có chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển tiêu dùng bền vững 

và nền kinh tế tái sử dụng. Bước khởi động của việc phát triển “mua sắm xanh” là thực 

hiện 3R (tái sử dụng, giảm thiểu, tái chế) và dán nhãn sinh thái. 

c. Về chính sách phát triển các công cụ thị trường tài chính. 

+ Trái phiếu Xanh và các khoản vay xanh: Trái phiếu Xanh (TPX) do World 

Bank phát hành năm 2008 để huy động vốn cho các dự án môi trường. Thời gian đầu 

chưa được các nhà đầu tư quan tâm, nhưng khi các vấn đề về môi trường ngày càng trầm 

trọng thì TPX trở thành một trong những công cụ huy động vốn được phát triển rộng rãi 

ở các quốc gia trên thế giới với nhiều tổ chức phát hành như Ngân hàng Đầu tư châu Âu 

(EIB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng phát triển ở các nước Nhật, Đức 

và ở một số chính quyền địa phương các nước châu Mỹ, châu Âu. Hiện nay, TPX được 

nhiều nước coi là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền KTTH. 

- Nhật Bản khuyến khích phát hành TPX để thúc đẩy các dự án môi trường phát 

triển. TPX được phát hành lần đầu vào năm 2014 bởi Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và 

kể từ đó, tổng số lượng phát hành đã tăng lên. Năm 2017, Bộ Môi trường đã công bố 

“Nguyên tắc TPX” đảm bảo tính nhất quán với “Nguyên tắc TPX” do Tổ chức kiểm toán 

ICMA ban hành. TPX được phép giao dịch trên sàn giao dịch thị trường chứng khoán. 

- Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA) đã phát triển Nguyên tắc TPX (GBP), 

Nguyên tắc trái phiếu xã hội (SBP) và Nguyên tắc trái phiếu bền vững (SBG), như một 

bộ khung được toàn cầu công nhận để phát hành TPX, phát triển xã hội bền vững. Việc 

mở rộng tiêu chí phát hành TPX đã làm cho các chỉ số cơ bản trở nên đa dạng hơn, khi 

các tác động của KTTH được giải thích một cách minh bạch cho các nhà đầu tư. Trong 

báo cáo tóm tắt thị trường TPX và cho vay xanh năm 2019 do Sáng kiến trái phiếu khí 

hậu (CBI) công bố cho thấy việc phát hành TPX và khoản vay xanh toàn cầu đạt hơn 

250 tỷ USD vào năm 2019, tăng 51% so với 170,6 tỷ USD năm 2018. 64 TPX chiếm 

khoảng 45% trong tổng số các khoản TPX và cho vay Xanh trong năm 2019. 



67 
Sinh viªn 

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  Taäp 05/2021 

  

+ Trái phiếu chuyển đổi: Để tăng tốc quá trình chuyển đổi nền KTTH, các công 

ty hoạt động trong các ngành thâm dụng tài nguyên như sản xuất, công nghiệp khai thác 

và hóa chất không phải lúc nào cũng có đủ tài sản liên quan đến KTTH được công nhận 

để huy động vốn cần thiết cho quá trình chuyển đổi theo nguyên tắc TPX và Khoản vay 

Xanh. Bản chất của các sản phẩm và dịch vụ của họ trong nhiều trường hợp không đủ 

tiêu chuẩn là xanh; vì vậy Trái phiếu chuyển đổi là một công cụ để giúp các công ty này 

có vốn để thực hiện.  

+ Các khoản vay liên kết bền vững (SLL): Vay liên kết bền vững là khoản vay 

nhằm mục đích huy động vốn cho các chương trình bền vững cụ thể của bên vay. Khoản 

vay liên kết bền vững này có thể được thực hiện phù hợp để hỗ trợ quá trình chuyển đổi 

KTTH theo các mục tiêu liên quan đến cải thiện hiệu quả tài nguyên, sử dụng vật liệu, 

phát triển các mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn, kiểm soát khí thải đối với đất, 

nước và không khí. Khối lượng các khoản cho vay liên kết bền vững tăng từ 10 tỷ USD 

vào năm 2017, lên hơn 40 tỷ USD vào năm 2018; 80 tỷ USD vào năm 2019. Thị trường 

Cho vay Liên kết Bền vững được dự đoán sẽ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm mà trước 

đây chỉ được thấy đối với TPX. 

- Lập quỹ Đầu tư mạo hiểm, khuyến khích tư nhân bỏ vốn đầu tư hoặc thành 

lập các quỹ đầu tư theo từng lĩnh vực của KTTH. 

*Hoa Kỳ: Nguồn vốn đáng kể đã được huy động trong 3 năm gần đây đối với các 

dự án KTTH trên thị trường trái phiếu hoạt động tư nhân của Hoa Kỳ, bao gồm hơn 500 

triệu USD cho các dự án biến phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm thương mại. 

*Tại Châu Âu: các mô hình KTTH có thể được sự hỗ trợ tài chính từ các quỹ hỗ 

trợ phát triển của EU như Quỹ EU thống nhất (Conhesion Fund) hay thông qua việc thực 

hiện bảo lãnh đầu tư với các hoạt động đầu tư như Quỹ InvestEU. Để hỗ trợ quyết định 

bảo lãnh đầu tư, Chương trình InvestEU thiết lập cơ chế bảo lãnh đầu tư theo bước sau: 

(i) InvestEU Advisory Hub là đầu mối tư vấn hỗ trợ nhằm hỗ trợ đánh giá các dự án 

KTTH cần bảo lãnh đầu tư. (ii) Trên cơ sở đó thông qua InvestEU Portal là cổng thông 

tin dữ liệu để kết nối các dự án đầu tư có tiềm năng đã được đánh giá ở bước trên với 

các nhà đầu tư trên thế giới. 

2. Những bài học rút ra đối với Việt Nam 

Thứ nhất, Cần ban hành khung pháp lý rõ ràng, đầy đủ và gắn với trách nhiệm 

của các thành phần trong nền kinh tế. 

Trong KTTH, nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua việc thể chế hóa nền 

KTTH. Nếu luật và các chính sách rõ ràng sẽ giúp thực hiện KTTH một cách hệ thống 

và đồng bộ, cùng với các hình thức khuyến khích (ưu đãi về cơ chế và thủ tục hành 
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chính, về tài chính, về tiếp cận các nguồn lực) và chế tài rõ ràng, minh bạch. Từ đó, các 

mô hình KTTH tốt được khuyến khích và tạo hiệu ứng thực hiện KTTH trong mọi hoạt 

động kinh tế - xã hội.  

Thứ hai, Chính phủ cần đi đầu trong hướng tới chuyển đổi sang mô hình KTTH. 

Chính phủ cần tăng chi tiêu công và tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công đòi hỏi 

chi phí đầu tư cao, không hấp dẫn đối với tư nhân. Chính phủ đóng vai trò quan trọng 

trong việc mở rộng quy mô nền KTTH bằng cách định hướng, cung cấp các ưu đãi, cung 

cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng và đổi mới, sử dụng các cơ chế tài chính kết hợp để giảm 

thiểu rủi ro đầu tư và thu hút vốn của khu vực tư nhân.  

Thứ ba, Cần ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích các DN, tổ 

chức, cá nhân chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình KTTH. 

Việc ban hành Chính sách hỗ trợ chi phí chuyển đổi của các DN chuyển đổi từ mô 

hình kinh tế truyền thống sang mô hình KTTH sẽ khuyến khích các DN chủ động chuyển 

đổi sang KTTH vượt qua được các khó khăn, tăng sự khác biệt hóa, tạo ra dòng doanh 

thu mới và giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Trong các công cụ chính sách tài chính công 

thì thuế và phí là những công cụ quan trọng nhất trong việc khuyến các DN chuyển đổi 

mô hình đầu tư sang KTTH.  

Thứ tư, Phát triển thị trường tài chính để cung cấp nguồn vốn cho việc chuyển đổi 

sang mô hình KTTH. 

Việc phát triển thị trường tài chính nhất là thị trường vốn sẽ đánh thức tiềm năng 

của nền kinh tế KTTH để giải quyết những rủi ro môi trường trong khi tạo ra giá trị kinh 

tế lâu dài thông qua thực hiện các giải pháp tài chính hiện có, cũng như phát triển các 

công cụ của thị trường tài chính gồm TPX, trái phiếu chuyển đổi, các quỹ đầu tư hay 

cung cấp các khoản vay bền vững…  

 

Tài liệu tham khảo: 

Circle Economy, (2020), Report Financing policy interventions for a circular economy, 
https://www.circle-economy.com/news/report-financial-policy-interventions-for-a-circular-economy 

Trương Thị Mỹ Nhân (2019), Kinh nghiệm xây dựng nền KTTH và các điều kiện để chuyển đổi ở 
Việt Nam, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi  

Trần Trọng Triết (2020), Chính sách thúc đẩy KTTH ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, 
https://thitruongtaichinhtiente.vn 
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Cơ hội thu hút vốn FDI vào Việt Nam 
Phạm Phương Hà - CQ56/02.05 

hời gian qua, Việt Nam là một trong những quốc gia chống dịch Covid-19 thành 

công nhất thế giới. Tỷ lệ số người nhiễm bệnh và số ca tử vong đều rất ít. Nhìn 

chung, nền kinh tế không bị thiệt hại quá lớn dù nhiều hoạt động bị ngưng trệ. 

Điều này được cộng đồng thế giới đánh giá rất cao, thậm chí còn được coi là hình mẫu 

của các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Đây chính là “cơ hội vàng” để 

cả thế giới biết đến Việt Nam, là điểm đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận các dòng 

vốn di chuyển tới Việt Nam. 

Việt Nam hiện có hơn 32.000 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 378 tỷ USD 

từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh các dòng vốn đầu tư thế giới suy giảm 

khoảng 40% trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 thì việc dòng FDI vào Việt Nam 

trong 8 tháng đầu năm nay chỉ giảm 13,7% vốn đăng ký mới và giảm 5% vốn thực hiện 

là một minh chứng về sự hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. 

Dưới góc nhìn của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Việt nam được đánh giá 

có nhiều cơ hội, thậm chí là “cơ hội vàng” trong thu hút vốn FDI trước làn sóng dịch 

chuyển vốn đầu tư mới từ các nước. Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia kiêm soát tốt 

dịch Covid-19, đây là điều kiện tiên quyết để có thể mở cửa nền kinh tế trở lại sớm với 

mức độ thiệt hại thấp hơn các quốc gia khác cũng như cơ hội thu hút làn sóng FDI mới. 

Cơ hội của Việt Nam đối với thu hút FDI 

Thứ nhất, quy mô dân số lớn và số người gia nhập tầng lớp trung lưu ngày càng 

tăng; lực lượng lao động trẻ và có tính cơ động cao; chi phí lao động thấp hơn và giá 

thuê các khu công nghiệp trung bình cũng thấp hơn 45 đến 50% so với các nước trong 

khu vực (Thái Lan, Malaysia, Indonesia). 

Thứ hai, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam hiện ở nhóm thấp 

nhất Đông Nam Á, cùng với đó, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được 

hưởng nhiều ưu đãi về thuế, thị thực. 

Thứ ba, xét về điều kiện bên ngoài, xu hướng toàn cầu hóa đang có hướng thay 

đổi sau dịch bệnh, đặc biệt nguy cơ về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 

ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam vừa phê chuẩn Hiệp định thương 

mại Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam 

- Liên minh châu Âu (EVIPA), điều này mở ra cơ hội lớn cho quan hệ kinh tế thương 

mại giữa Việt Nam và EU.  

T 
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Thứ tư, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cạnh tranh để đón dòng dịch chuyển đầu 

tư, sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới ra khỏi Trung Quốc do dịch Covid-19. 

Có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang đầu tư tại Trung Quốc có ý định dịch chuyển 

cơ sở sản xuất sang một nước thứ ba khác. Trong đó, Việt Nam là một điểm đến đang 

lọt vào “tầm ngắm” lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. 

Vì vậy, Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội, ưu thế lớn để đẩy mạnh thu hút FDI 

trong giai đoạn hậu dịch Covid-19. 

Thách thức đối với Việt Nam trong cạnh tranh thu hút FDI 

Thứ nhất, về mặt thể chế, nhiều chính sách, quy định pháp luật của Việt Nam 

được thay đổi nhanh chóng, khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc hoạch định chiến 

lược đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Những rủi ro về mặt chính sách luôn là một trong 

những mối quan tâm hàng đầu, cũng như quan ngại của các nhà đầu tư nước ngoài khi 

muốn tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại thị trường Việt Nam. 

Thứ hai, chất lượng của các khu công nghiệp (KCN) chưa cao, nhiều KCN hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật còn chưa đồng bộ. Đặc biệt, việc phát triển các KCN ở Việt Nam 

phần lớn mới chỉ chú trọng nhiều đến đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nội bộ trong KCN, 

mà chưa quan tâm phát triển đồng bộ một số hạ tầng bên ngoài KCN, ví dụ như nhà ở 

cho chuyên gia nước ngoài, nhà ở cho công nhân, thậm chí còn cần phải có một vài dịch 

vụ tiện ích đi kèm… nên còn kém hấp dẫn nhà đầu tư. 

Thứ ba, ngành dịch vụ logistics của Việt Nam cũng chưa thực sự phát triển mạnh 

khiến chi phí bốc xếp hàng hóa, lưu kho, vận chuyển… còn cao, ảnh hưởng lên giá thành 

sản phẩm. 

Thứ tư, đó là những thách thức về nguồn nhân lực. Trong những giai đoạn trước 

đây, nguồn nhân lực của Việt Nam đáp ứng cho nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài 

khá tốt. Nhưng hiện nay, do có quá nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam, nên xảy ra sự cạnh 

tranh lớn trong việc thu hút nguồn nhân lực. Tại một số địa phương, nhiều nhà đầu tư 

nước ngoài rất khó tuyển dụng được đủ số lượng nguồn lao động đủ trình độ để đáp ứng 

quy mô sản xuất của nhà máy. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch, chiến lược 

đầu tư tại Việt Nam của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 

Thứ năm, hiện Việt Nam vừa chính thức thông qua Hiệp định EVFTA và chắc 

chắn tình trạng “núp bóng” hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế khi xuất sang các nước có 

ký hiệp định thương mại với nước ta sẽ gia tăng mạnh. Song song với đó, hiện tượng 

gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam để trốn thuế sẽ ngày càng xuất 

hiện nhiều hơn với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Do đó, gây ảnh hưởng đến thương 

hiệu, uy tín của hàng Việt, tạo “tiếng xấu”, vết “đen” cho hàng Việt xuất khẩu. Điều đó 

không chỉ ảnh hưởng đến DN mà còn gây thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế về lâu dài. 
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Giải pháp giúp Việt Nam thu hút vốn FDI  

Thứ nhất, Việt Nam cần tiếp tục rút gọn các thủ tục hành chính, giảm tối thiểu 

các thủ tục đầu tư kinh doanh để rút ngắn kế hoạch triển khai đầu tư của các doanh 

nghiệp. Bởi vì, trong cuộc đua thu hút FDI, Việt Nam không phải “một mình một chợ”, 

mà thay vào đó, sự cạnh tranh giữa các quốc gia là khốc liệt. Đồng thời, phải cải cách 

nhanh hơn, đồng bộ hơn. 

Thứ hai, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn mặt bằng và đồng bộ cơ sở hạ tầng cho các 

nhà đầu tư. Chính phủ phải chỉ đạo các địa phương, các ban quản lý khu kinh tế, khu 

công nghiệp, khu chế xuất chuẩn bị sẵn mặt bằng, vị trí để đón nhận các nhà đầu tư. 

Không chỉ chuẩn bị về mặt bằng, Việt Nam cũng cần có thủ tục thuê đất đơn giản nhất 

và có giá thuê đất ưu đãi cho các nhà đầu tư. 

Thứ ba, hạ tầng cơ sở bao gồm điện nước, thông tin, logistics… phải được chuẩn 

bị tốt nhất và đáp ứng được các yêu cầu của nhà đầu tư. 

Thứ tư, Việt Nam cần chuẩn bị về nguồn nhân lực với trình độ cao và cần giới 

thiệu để các nhà đầu tư nhận thấy chất lượng nhân lực của Việt Nam sẵn sàng đáp ứng 

được các yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. 

Thứ năm, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp lý về xuất xứ hàng 

hóa và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa để triển khai có hiệu quả các hoạt động ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kịp 

thời về xuất xứ hàng hóa cho DN, khuyến nghị DN phối hợp cung cấp thông tin cho cơ 

quan quản lý, hiệp hội ngành hàng khi thấy có dấu hiệu bất thường, những hành vi vi 

phạm về gian lận xuất xứ, tránh gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất của mình. Bên cạnh 

đó, phải ngăn chặn hiệu quả việc hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt, không để Việt 

Nam trở thành trạm trung chuyển của hàng hóa Trung Quốc mượn xuất xứ để xuất khẩu.  

Thứ sáu, khi có dòng vốn đầu tư mới, Chính phủ phải có kế hoạch đón nhận và 

lựa chọn các nhà đầu tư. Việt Nam cần "chọn mặt gửi vàng" chứ không phải tiếp nhận 

một cách ồ ạt. Khi Việt Nam được ví như “hoa hậu” được nhiều người săn đón thì chúng 

ta có quyền lựa chọn ai là người bạn của chúng ta. Vì vậy, giữa các nhà đầu tư, việc lựa 

chọn các nhà đầu tư với những tiêu chí khách quan phù hợp với định hướng của Việt 

Nam, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Việt Nam là điều cần thiết. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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The effect of foreign direct investment 
(FDI) on inequality - adjusted human 

development index (IHDI) 
Trần Thị Hồng Nhung - CQ56/11.07 

n this increasingly globalized world, foreign direct investment (FDI) is a hotly 

debated topic regarding its effects on the host countries’ economic growth and social 

development, thus might indirectly have positive effect on human development of 

the recipients, FDI on its own causes negative consequences to the host countries for 

both human development and (mostly income) inequality. Therefore, recently, there 

have been many researchers studying the effects of FDI on the growth of human. A 

salient way used to determine those effects is assessing the HDI (Human Development 

Index) of host country before and after receiving the foreign direct investment. HDI is 

calculated with regards to three aspects of education, longevity and income. Although, 

until now, HDI has its own drawbacks that need special attention. Therefore, since 2010, 

a new measurement called Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) has 

been created and calculated by United Nations Development Program. This new variable 

is a better proxy for sustainable development measurement given that it not only covers 

the human development in general but takes into account the aspects of inequality in 

human development as well. 

Positive effects of FDI on IHDI 

Firstly, the positive impacts of FDI on income. FDI can raise the income of the 

labor force mainly by creating jobs and improving the quality of local human resources. 

Craigwell (2006) investigated the impact of FDI on employment in the Caribbean region 

in the period of 1990-2000. The results suggested that an increase in FDI “leads to an 

approximate one-to-one increase in employment”. In addition, FDI inflows are not just 

creating more employment, but according to Javorcik (2012), jobs generated by FDI 

sector tend to be ‘good’ ones. Such jobs are likely to pay higher wages than those of 

domestic firms in developing countries, and foreign employers tend to offer more 

training than local firms. Consequently, the host countries can benefit from “managerial 

superiority” of multinational companies by learning and imitating. Simultaneously, 

employees can have higher income as they improve their skills and apply for subsequent 

jobs. Besides, income may also increase as FDI inflows drives the economic growth of 

I 



73 
Sinh viªn 

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  Taäp 05/2021 

  

countries, indirectly boosting income. Tran Trong Hung (2005) opined in his study 

"Impacts of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Vietnam" that FDI, 

through economic growth and employment rates, can reduce the poverty rate and 

improve the quality of local people. The increase in economic growth and demand for 

employment is certainly contributed by the increase in disposable income of households 

overall, which means the number of people living below the poverty line is reduced. 

Secondly, the positive impacts of FDI on health. FDI can affect health of the 

people in a country through several channels as follows: The first channel is a sense of 

self - consciousness of the population on health issues as their income increases. As 

people earn more money and are aware of the importance of health, they are willing to 

spend more share of their disposable income on health services. Higher spending on 

healthcare and high-quality goods will ensure better quality of life, which in turn 

increases life expectancy. Beside raising public awareness, FDI inflows into health 

sector of the host country can also improve public health by providing more affordable 

medical products and services, for example pharmaceuticals. In addition to the direct 

supply effect, FDI can increase the productivity of domestic healthcare suppliers in the 

host country through the expansion of international medical knowledge. Moreover, FDI 

could help improve health conditions in host countries through FDI companies. These 

firms not only pay higher salary than domestic ones but also providing safer workplace 

and better social service. Safe workplace is one of compulsory criteria for operation in 

developed countries and is expected to be exercised by all companies at all times. 

Thirdly, the positive impacts of FDI on education. In recent decades, the number 

of pupils, students, and workers migrating from developing countries to developed 

countries has increased, and in many different ways. It is a great opportunity for people 

to approach new knowledge with modern learning methods and make contact with 

cultures of different countries around the world. However, when taking economic 

relations into consideration, studying abroad is a form of buying services in another 

country, which generates a loss in the balance of payment the domestic country. What’s 

worse, many people who have not returned to their country after studying abroad and 

continued to live and work overseas, leading to brain drain for developing nations. FDI 

on education sector can remove these disadvantages, as foreign investors build 

additional scientific research institutions, schools and universities, as well as invest in 

existing facilities. As a result, people can study in their hometowns, thus saving costs 

and avoiding brain drain. In fact, more and more foreign investors start to see education 

as a good option for investing in a country. They often seek investments in countries 
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where people are in high demand for global standard education or have desire to study 

abroad. By investing in the education system from primary to tertiary level in the host 

countries, foreign investors can create a win-win situation: they could earn profit through 

investment and eventually be able to utilize the human resources while the local people 

enjoy high-quality education at much lower prices, not having to go abroad. 

Consequently, the school enrollment rate in host countries may rise, as people can now 

remain in their own country while participating in world - standard training. 

Finally, the positive impacts of FDI on inequality. The “positive” effect here shall 

be understood as “statistically positive”, which means “increasing inequality”. Most of 

the FDI effects on inequality found here are of income inequity. Working for foreign 

enterprises might associate with higher income on national scale. However, it does not 

address the inequality in income distribution which results in the remaining of poverty. 

Inequality in income distribution is typically discussed within the context of North - 

South model of vertical FDI. The availability of cheap labor in poor countries (the South) 

encourages richer countries (the North) to undertake efficiency - seeking FDI by 

offshoring labors intensive parts of production process. As a result, FDI outsourcing by 

Northern firms will increase capital flow from North to South and shift some of the input 

production activities to the South. From the North’s perspective, these production 

activities are ones that use relatively large amounts of unskilled labor, but from the 

South’s perspective, the reverse is true. Consequently, this causes an increase in the 

demand for skilled labor in both regions, hence the rise in the wage of the skilled relative 

to the unskilled in the whole market. In other words, ‘this type of FDI may adversely 

affect the wage and employment prospects of less skilled workers if offshoring involves 

activities that are relatively skilled-labor intensive in the host country, even though they 

are relatively unskilled-labor intensive by the standards of the source country’ (Herzer 

and Nunnenkamp, 2011). FDI inflows may then widen the skill premium and dampens 

inequality problem in developing host countries. 

Negative effects of FDI on IHDI 

First, the negative impacts of FDI on income. Most negative impacts of FDI on 

income from the impact of FDI in the rise of income inequality, which have been 

discussed in details in the previous positive impact of FDI on the inequality section.  

Second, the negative impacts of FDI on health. It is widely known that increasing 

income can lead to higher life expectancy in poor countries; however, as income rises, 

this relationship becomes weaker or even absent in rich countries. In other words, health 
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is affected by living standards in low-income countries, while rising income has little or 

no effect on health in high-income countries. Indeed, if higher income associates with 

longer working hours, which leads to less social contact, more stress, less sleep, and 

increase in unhealthy food consumption, income-health relationship might become 

negative. Moreover, multinational corporations (MNCs) have been notoriously criticized 

for discriminative and exploitative practices towards local employees an other resources 

of the host country. Regarding local labor, their working conditions in FDI-funded 

enterprises have been alarming. The presence of sweatshops in some countries, which 

subject laborers, who are sometimes child laborers, to dangerous, sub-human working 

conditions, often in violation of local workplace regulations, is a serious issue. Besides, 

there are many studies on the effects of environmental pollution on health. Eskeland and 

Harrison (2003) stated that the so-called pollution of intensive goods tends to migrate from 

countries with high standard of environment (typically developed countries) to countries 

where this standard is low (developing countries). Indeed, in order to cut cost, foreign 

companies usually dispose unprocessed waste into the environment of domestic countries, 

causing irreversible environmental damage, thereby negatively affecting health of local 

people. Other effects of FDI on health may be reflected by business travelers, who may 

unintentionally spread infectious diseases. In summary, FDI can have both positive, as 

discussed previously, and negative health effects.  

Third, the negative impacts of FDI on education. Due to the attractiveness of FDI, 

one government may have two options: invest in FDI incentives or invest in other public 

projects. This implies that such incentive policies by their very nature reduce other 

public expenditures, which is not optimal for social welfare. For instance, foreign 

investors may ask for the expansion of infracstructure which government must pay for 

via cutting down the budget on education which would have negative effect on HDI. 

The negative impact of FDI on education also depends on the type of investors. For 

instance, horizontal foreign investors tend to seek potential markets and they are often 

bound to support the development of the host country’s market to gain profit. 

Meanwhile, efficiency - seeking investors tend to look for cheap labor only. Therefore, 

they usually offer lower wages and in consequence, low motivation for the local to 

pursue higher education. 

Fourth, the negative impacts of FDI on inequality. The “negative” effect here shall 

be understood as “statistically negative”, which means “decreasing inequality”. An 

economist hypothesized that as an economy develops, market force first increases then 

decreases the overall economic inequality of the society, which is demonstrated by the 
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inverted U-shape of the Kuznets curve. For instance, the hypothesis holds that in the 

early development stages of an economy, new investment opportunities emerge for those 

who already have the capital to invest, which means that the rich can have the 

opportunity to become even richer. In contrast, the surplus of cheap rural labor migrating 

to the cities in search for better paying job pushes wages down for the working class 

thus widening the income gap and escalating economic inequality. What ‘s worst, as the 

economy slowly shifts its center around the cities, the more migration happens, the more 

rural population decrease and urban population increases. It gets harder and harder for 

rural areas to develop, which results in increasing rural-urban inequality. However, 

when inequality reaches its peak, it is expected to decrease, as average income also 

reaches a threshold that the people become developed enough to be aware of their 

problems. Now other beneficial processes associated with industrialization such as 

democratization and the development of a welfare state will take hold and inequality 

problem is slowly addressed. It could be that FDI, as a force driving economic growth 

and development, can have this U-shape relationship with inequality, whereby the 

former first increases then decreases the latter according to the level of development of 

the host country. If that is the case, then it might make sense that FDI worsens inequality 

in developing countries and improves that of more developed ones. Also, when a 

developing country reaches a turning point, then inequality within that country may 

decrease as FDI increases. 
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Impact of EVFTA on rice exports 
Trần Ngọc Phương Thảo - CQ56/21.01CLC 

Bùi Thị Thu Uyên - CQ56/21.01CLC 

he EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) is a new generation FTA 

between Vietnam and 27 European Union member states. The EVFTA is a win-

win trade deal with balanced benefits for both Vietnam and the EU which 

complies with the provisions of the World Trade Organisation (WTO). 

The agreement includes 17 chapters, two protocols and several attached 

memorandums, with main contents covering the following aspects: Trade in goods; 

Services, investment liberalisation and e-commerce; Government procurement; 

Intellectual property rights. It also covers other aspects including rules of origin, customs 

and trade facilitation, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, 

sustainable development, cooperation and capacity building, and legal-institutional issues.  

On 2nd December 2015, the EU and Vietnam announced the conclusion of the 

negotiations for an EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA). The EVFTA is 

expected to create a free trade area among member economies. The EVFTA is of interest 

for several reasons.  

Firstly, the EVFTA is created in the era of “next generation” trade agreement. 

It, therefore, is expected to extend is scope well beyond the limits of trade and trade-

related policies.  

Secondly, the EVFTA is another FTA between the EU and an ASEAN member 

state. It is therefore considered as stepping stone towards an ultimate objective of a 

comprehensive region-to-region EU-ASEAN FTA. 

Participating in such agreement will bring both opportunities and challenges for 

the member economies and there have been different opinions on potential impacts of 

the EVFTA to the member economies.  

The current situation of rice exports to EU 

Up to now, Vietnam's rice products have penetrated the entire EU market. The 
largest consumer markets are Belgium, France, Germany, Netherland and Lithuania. 
However, rice exports to the EU account for a very small proportion (0.7%) in the total 
agricultural exports of Vietnam to the EU. At the same time, rice exports have been on 
a significant decline in recent years. Rice export growth has been continuously negative 
for the period 2014 - 2016 (-41.2% in 2014, -20% in 2015 and -4,02% in 2016). As of 

T 
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2016, rice exports to the EU only accounted for 1.7% of Vietnam's rice export turnover, 
down to 25.6% compared to 2015. In addition, the amount of Vietnam's rice exports to 
the EU stayed modest with only about 5.6 million USD in 2018 and 10.7 million USD 
in 2019. As a result, the decline in rice exports is “the general picture” of rice trade in 
the world in recent years due to oversupply. 

However, in the first 8 months of 2020, rice exports from Vietnam to EU had 
risen rapidly, reaching over 15.800 tons rice, with approximately 8.5 million USD. 
Rice exporting to EU is expected to increase until the end of 2020 despite of the 
COVID-19 effect. 

In the list of major rice importing markets of Vietnam, EU countries are not in the 
list. The rankings of EU countries which import Vietnam rice are not as high as other 
Asian countries with only some countries were in top 30. For example, in the first 4 
months of 2020, Poland ranked 20, the Netherland ranked 21, France was at 23, Spain 
ranked 27 and Belgium was at 30. Consequently, although being the third rice exporter 
in the world, but Vietnamese rice grain is still absent in the EU 

The EU demand for rice is increasing significantly due to the growing popularity of 
Asian food. However, in order to export to EU countries, it is a must to reach EU strict 
quality and standards. In 2019, the number of Vietnam rice consumption is in a low level, 
approximately 20.000 tons compared with the average rice consumption in EU is 2.5 
million tons. As a result, with strict rules, EU rice consumption is not as expected. 

Commitment of EVFTA 

According to EVFTA commitments, the EU gives Vietnam a quota of 80,000 tons 
of rice / year, including: 30,000 tons of milled rice, 20,000 tons of unmilled rice and 
30,000 tons of fragrant rice. The EU will fully liberalize broken rice, this commitment 
will help Vietnam export about 100,000 tons to the EU annually. For products from rice, 
the EU will bring the tax rate to 0% after 3-5 years. 

The list of enterprises meeting the requirements: each party makes a list of 
exporters of agricultural products and foodstuffs that meet the requirements of food 
hygiene and safety with the export commodity codes to send to the other party. 

Predict the impact of EVFTA 

Positive impacts 

According to the Vietnam Food Association, despite the rice export quota to the 
EU standing at only 80,000 tons, Vietnamese rice exported to this market is generally of 
high quality. Therefore, the status of local rice will be elevated within the international 
market upon gaining entry into the EU. Part of the quota for Vietnamese rice is licensed 
for special rice varieties whose production output and cultivation areas are modest. 
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If the EVFTA is subsequently ratified by the Vietnamese National Assembly as 
expected, the trade deal is poised to come into effect in August, with the tax rate imposed 
on rice set to be immediately slashed to 0%. This dramatic tax cut is predicted to have 
support from the EU market in rice exports in the near future. 

Negative impacts 

Beside from the advantages, exporters will face major challenges. Due to the EU’s 
strict quality and a highly demanding market when it comes to food hygiene and safety, 
environmental protection and business prestige standards that currently favor rice 
products from Thailand, Cambodia, and Myanmar.  

Moreover, rice is a sensitive commodity and is produced inside the EU so getting 
a foot in the door for imported rice is difficult. Within the EVFTA framework, Vietnam 
and the EU need to make agreements upon types of rice and requirements for exports. 

As a result, quality is of foremost importance for Vietnamese rice exporters 
seeking to conquer the EU market. Products containing pesticides and/or banned 
substances are prohibited from entering this market. Cultivation improvement and 
construction of rice growing areas and production chains are important for Vietnam to 
develop rice exports to major markets. 

Conclusion 

In order for Vietnam to enhance welfare gains from the integration, there has been 
analysis on impacts for Vietnam. Vietnamese government is expected to support firms 
with understanding about the EVFTA, market information on quality standards, labour 
and environmental requirements, building capacity to improve quality and value of 
exporting products including rice exports. Furthermore, revision of domestic policies is 
also recommended for Vietnam to further support domestic enterprises not only to 
promote exports to the EU, but also to enhance competitiveness of enterprises in the 
domestic market as the future entrance of EU enterprises to Vietnam. In term of 
enterprises, Vietnamese companies are recommended to improve the quality of products 
so as to align with higher standards of the EU market to increase exports of higher value-
added products.  
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