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Phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam 
Lê Minh Anh - CQ56/63.02 

ới sự phát triển kinh tế nhanh chóng thì toàn cầu hóa đã làm gia tăng mạnh mẽ 

sự cạnh tranh, các ngành công nghiệp và các công ty, điều này có thể dẫn đến 

một sự tàn phá môi trƣờng nặng nề và khiến nền kinh tế đi vào ngõ cụt, đặc 

biệt là sự tác động của các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và hủy hoại môi trƣờng.  

Hoạt động ngân hàng xanh nếu đƣợc thực hiện tốt sẽ có tác dụng ngăn chặn các 

ngành công nghiệp gây ô nhiễm lớn ngay từ khi các dự án mới hình thành, và đƣợc 

xem là một giải pháp hữu hiệu để chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế xanh ở 

Việt Nam. Khu vực ngân hàng và tài chính có thể tạo thành những khu vực có thể 

chống đỡ những nguy cơ thiếu bền vững để phát triển, hƣớng đến là các nghiệp vụ 

ngân hàng xanh. Đây là thời điểm để Việt Nam có thể từ từ áp dụng bộ nguyên tắc quy 

định Equator và sử dụng các tham số nhạy cảm môi trƣờng để cấp vốn cho các dự án, 

có nhƣ vậy nền kinh tế mới có thể phát triển bền vững và thân thiện với môi trƣờng. 

Thực trạng ngân hàng xanh tại Việt Nam 

Ngân hàng xanh ở Việt Nam đã nằm trong một quỹ đạo tăng trƣởng nhanh trong 

khoảng hai thập kỉ gần đây và nhân tố công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong câu 

chuyện tăng trƣởng của đất nƣớc. Tuy nhiên, nền công nghiệp của Việt Nam hiện nay 

đang gặp phải thách thức rất lớn của việc kiểm soát những tác động môi trƣờng nhƣ 

làm giảm chất thải và sự ô nhiễm môi trƣờng. Mặc dù chính phủ đã cố gắng đƣa ra 

những bộ luật về mội trƣờng và chú trọng ngành công nghiệp sử dụng công nghệ môi 

trƣờng, song trong thực tế thì chính phủ chƣa thực sự có các biện pháp mạnh tay nhằm 

hạn chế các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, và bên cạnh đó là sự bất lực khi cạnh 

tranh của những sản phẩm kinh tế thân thiện. 

Những nguyên tắc về môi trƣờng ở Việt Nam hiện nay có thể mở rộng chia 

thành 2 bộ phận chính: những nguyên tắc ra lệnh, kiểm soát và bộ luật pháp lý.  

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, vẫn chƣa có một điều luật hay luật lệ nào ở 

Việt Nam có thể bắt buộc các ngân hàng có trách nhiệm xem xét một cách kĩ lƣỡng 

những dự án đầu tƣ trƣớc khi tài trợ vốn hay với những dự án phá hoại môi trƣờng 

đƣợc tạo ra bởi những khách hàng của họ. Tuy nhiên trƣớc xu thế phát triển của thế 

giới, các quy định hợp pháp về tiêu chuẩn môi trƣờng trong tƣơng lai có thể đƣợc trình 

bày một cách rõ ràng và chính xác tại Việt Nam do sức ép của dƣ luận và các tiêu 

chuẩn của quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu, những ngành công nghiệp gây ô nhiễm 

V 
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có thể bị đóng cửa dần hoặc tái đầu tƣ để tuân theo các luật lệ đó. Trong quá trình 

những ngành công nghiệp có thể mất đi tính cạnh tranh trong thị trƣờng toàn cầu, nó 

có thể trực tiếp tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam và khu vực ngân hàng Việt 

Nam trong tƣơng lai. Vì trong trƣờng hợp các ngành công nghiệp vỡ nợ và đóng cửa, 

các ngân hàng có thể nhận hậu quả từ những tổn thất về tài chính dựa vào việc gia tăng 

của nợ xấu, và kéo theo đó là sự khủng hoảng của cả nền kinh tế.  

Bên cạnh đó, dƣ luận cũng gia tăng sự hiểu biết về các phƣơng thức giải quyết sự 

ô nhiễm. Do đó, dƣ luận có thể đƣợc sử dụng nhƣ một phƣơng pháp để bảo vệ, bãi 

công và kích động làm dừng lại những hành động tác động xấu đến môi trƣờng hoặc 

đơn giản là phong cách thời trang của ngƣời tiêu dùng có thể loại bỏ các sản phẩm 

đƣợc sản xuất bởi những đơn vị gây ô nhiễm.  

Chính vì những lý do trên, việc thực hiện ngân hàng xanh trong bối cảnh hiện 

nay đƣợc xem là một yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhằm 

đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của cả hệ thống và cho nền kinh tế. Để 

thực hiện đƣợc điều này, các ngân hàng phải rất cẩn trọng xem xét các khía cạnh môi 

trƣờng của khách hàng và những sản phẩm của họ khi hoạt động tại Việt Nam vì nhƣ 

đã phân tích ở trên: (1) Tƣơng lai của xuất khẩu và thị trƣờng sản xuất đang tiến tới 

thông qua những quy định về luật môi trƣờng rất nghiêm ngặt và các sản phẩm thân 

thiện, tiết kiệm có thể giúp thị trƣờng tốt hơn. (2) Sự gia tăng cầu cho các trang thiết bị 

kiểm soát ô nhiễm có thể cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng. (3) 

Ngân hàng Phát triển của Việt Nam (VDB) có thể theo phƣơng châm về môi trƣờng 

cho các ngân hàng trong giới hạn của IFC và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB),... 

(4) các dự án đầu tƣ lớn đƣợc hỗ trợ bởi các tổ chức quốc tế nhƣ Ngân hàng Thế giới 

(WB) và ADB cần phải đánh giá đƣợc các tác động đến môi trƣờng (EIA).  

Giải pháp phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam 

- Công việc quản lý môi trường của các tổ chức ngân hàng: Hiện nay, phần lớn 

quá trình cho vay thƣơng mại ở các nơi trên thế giới thƣờng kiểm duyệt các dự án với 

những công cụ có tính đến các yếu tố môi trƣờng trong hoạt động kinh doanh. Các tổ 

chức tài chính có thể thúc đẩy các dự án quan tâm đến các vấn đề sau khi tài trợ vốn: 

(a) phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tái tạo, (b) bảo vệ sức khỏe 

con ngƣời, đa dạng sinh học, sức khỏe và an toàn lao động, sản xuất, truyền tải và sử 

dụng năng lƣợng hiệu quả, (c) ngăn chặn ô nhiễm và giảm thiểu rác thải, quản lí  

ô nhiễm (khí phát thải và nƣớc qua sử dụng) và quản lí chất thải rắn và hóa học và,  

(d) nên có một tổ chức thứ ba chuyên môn để phát thảo kế hoạch quản lí môi trƣờng. 

Do đó, các ngân hàng VN nên xem xét các khía cạnh dƣới đây khi tài trợ một dự án. 
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+ Phân tích các dự án trên cơ sở quy mô, bản chất và cƣờng độ của các tác động 

đến môi trƣờng. Dự án có thể đƣợc đánh giá trên cơ sở các hiệu ứng tích cực và tiêu 

cực tiềm tàng và sau đó so sánh với tình huống giả định không có dự án.  

+ Trong quá trình đầu tƣ hay gây quỹ dự án, các định chế tài chính nên tiếp cận 

những vấn đề nhạy cảm nhƣ những nhóm dễ tổn thƣơng; di dân không tự nguyện và 

dự án nên đƣợc đánh giá ở những khu vực môi trƣờng quan trọng nhƣ đầm lầy, rừng, 

thảo nguyên và những khu sinh học khác.  

+ Các định chế ngân hàng cần đánh giá đƣợc giá trị thực của bất động sản và 

những trách nhiệm nợ liên quan đến môi trƣờng tiềm tàng đi kèm chúng. Do vậy, các 

ngân hàng nên có quyền thanh tra tài sản hoặc kiểm toán môi trƣờng trong suốt vòng 

đời của dự án. Các ngân hàng cần theo dõi những giao dịch cho Chƣơng trình quản trị 

rủi ro môi trƣờng (Rutherford, 1994) trong suốt việc thực hiện và triển khai dự án. 

Ngoài ra, cũng cần thiết những cuộc thanh tra thực tế quá trình sản xuất, tài nguyên, 

đào tạo và hỗ trợ, trách nhiệm nợ môi trƣờng, chƣơng trình kiểm toán… 

+ Phần tiếp theo trong quá trình đánh giá bao gồm cấu trúc tín dụng, chấp thuận 

cho vay, tổng quan tín dụng và cuối cùng là quản trị tín dụng dƣới góc độ môi trƣờng.  

- Xây dựng hệ thống quản lý môi trường và vai trò của chính phủ: Với việc xuất 

hiện ISO 14000 và sự phát triển hệ thống thông tin, ngày nay thật dễ dàng để các nhân 

viên tín dụng có thể so sánh các công ty với nhau và dành sự chú ý của mình đến việc 

quản lý sự ô nhiễm và đo lƣờng mối quan hệ giữa trách nhiệm môi trƣờng và rủi ro 

xung quanh nó. Mặc dù các ngân hàng thƣơng mại dành nhiều sự tập trung đến các 

nghiệp vụ đầu tƣ hơn so với vấn đề môi trƣờng, những trách nhiệm môi trƣờng có thể 

đƣợc xây dựng nên từ những điều luật về môi trƣờng và ảnh hƣởng trực tiếp đến quyết 

định đầu tƣ của họ trong tƣơng lai gần (Chimidheiny & Zoraquyn, 1996). Nhƣng để 

đảm bảo tất cả những việc trên, chắc chắn chúng ta cần có khung pháp lí chặt chẽ về 

trách nhiệm của các bên liên quan và đặc biệt là hệ thống ngân hàng. Chính phủ có thể 

ban hành những quy định để hƣớng các ngân hàng quan tâm sản xuất với chính sách 

môi trƣờng đồng nhất và đƣa ra công khai. Chính phủ cần phải thiết kế cơ chế pháp lí 

và quy tắc môi trƣờng cho các ngân hàng, nhằm tạo động lực cũng nhƣ sự ràng buộc 

của hệ thống ngân hàng đối với vấn đề “tăng trƣởng xanh” của đất nƣớc. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/phat-trien-ngan-hang-xanh-trong-boi-canh-cach-mang-cong-

nghiep-40-309473.html 

https://www.researchgate.net/publication/342352141_Nhan_thuc_va_nhan_biet_ve_ngan_hang_

xanh_tai_Viet_Nam 

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/phat-trien-ngan-hang-xanh-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-309473.html
http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/phat-trien-ngan-hang-xanh-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-309473.html
https://www.researchgate.net/publication/342352141_Nhan_thuc_va_nhan_biet_ve_ngan_hang_xanh_tai_Viet_Nam
https://www.researchgate.net/publication/342352141_Nhan_thuc_va_nhan_biet_ve_ngan_hang_xanh_tai_Viet_Nam
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Hoàn thiện chính sách tín dụng cho điện 

năng lượng mặt trời tại Việt Nam 
Đinh Quang Minh - 56/11.03CLC 

Quan niệm về điện năng lượng mặt trời 

Năng lƣợng là dòng máu nuôi sống nền kinh tế, kinh tế càng phát triển, nhu cầu 

năng lƣợng càng cao. Thực tế hiện nay, năng lƣợng tại Việt Nam chủ yếu dựa vào 

nguồn năng lƣợng hóa thạch, gây tác động tiêu cực đến môi trƣờng, biến đổi khí hậu. 

Trong dài hạn, khi nhu cầu năng lƣợng ngày càng cao, việc quá phụ thuộc vào năng 

lƣợng hóa thạch có thể gây mất an ninh năng lƣợng quốc gia. Việt Nam là một nƣớc 

nhiều tiềm năng về năng lƣợng mặt trời. Theo tính toán, tiềm năng kỹ thuật điện mặt 

trời mặt đất khoảng 309 GW, mặt nƣớc khoảng 77 GW và áp mái khoảng 48 GW. Do 

vậy, năng lƣợng mặt trời là một trong những giải pháp tối ƣu để đảm bảo an ninh năng 

lƣợng quốc gia và giảm những tác động tiêu cực đến môi trƣờng. Điện năng lƣợng mặt 

trời là dạng năng lƣợng dựa vào sức mạnh tổng hợp các hạt ánh sáng của Mặt trời. 

Năng lƣợng mặt trời có thể đƣợc thu thập và chuyển đổi theo một vài cách khác nhau 

nhƣ sử dụng các tấm pin năng lƣợng mặt trời để chuyển đổi thành dòng điện. 

Thực trạng chính sách tín dụng cho điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam 

Chính sách của Chính phủ và NHNN đối với điện năng lượng mặt trời 

Để phát huy tối đa tiềm năng năng lƣợng tái tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các 

nguồn tài nguyên năng lƣợng, bảo vệ môi trƣờng và thích ứng với biến đổi khí hậu, 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 phê duyệt Chiến 

lƣợc phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030. Năm 2015, tại Paris Việt Nam gửi 

cho Ban Thƣ ký Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu về cam kết Báo 

cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC). Năm 2016, Chính phủ ban 

hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp ƣớc 

Paris về chống biến đổi khí hậu, trong đó giao NHNN phối hợp với các Bộ, ngành thực 

hiện “Đẩy nhanh việc áp dụng các công cụ tài chính nhƣ chƣơng trình tín dụng xanh, trái 

phiếu xanh, quỹ đầu tƣ xanh và theo đó có bộ tiêu chí về dự án xanh”. Năm 2020, Nghị 

quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hƣớng chiến lƣợc phát 

triển năng lƣợng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. 

Trên cơ sở hành lang pháp lý trong lĩnh vực năng lƣợng, thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tƣớng Chính phủ, hệ thống ngân hàng với vai trò cung cấp vốn cho các dự án đã 

ban hành một số văn bản, chính sách phục vụ phát triển năng lƣợng tái tạo nhƣ: Chỉ thị 

số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy tăng trƣởng tín dụng xanh và quản lý rủi 

ro môi trƣờng và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định số 1552/QĐ-NHNN 

ngày 6/8/2015 về kế hoạch hành động ngành ngân hàng thực hiện Chiến lƣợc quốc gia 

về tăng trƣởng xanh đến năm 2020; Quyết định số 1731/QĐ-NHNN ban hành  
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kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện chƣơng trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững. 

Chính sách tín dụng của NHTM đối với điện năng lượng mặt trời 

Thực hiện chiến lƣợc của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, trƣớc năm 2017, các 

NHTM chủ yếu thực hiện giải ngân cho các dự án năng lƣợng tái tạo từ các nguồn vốn 

của các tổ chức quốc tế nhƣ: WB, IFC, ODA, ADB... Từ năm 2017, sau khi Chính phủ 

ban hành các quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện năng lƣợng tái tạo, 

các NHTM bắt đầu xây dựng chính sách tín dụng dành cho các dự án năng lƣợng tái 

tạo. Tính đến tháng tháng 9/2020, 17/35 NHTM trong nƣớc đã xây dựng chính sách 

cho vay với năng lƣợng tái tạo.  

Nhƣ vậy, có thể thấy, trong thời gian qua, Chính phủ và hệ thống ngân hàng đã 

có nhiều nỗ lực xây dựng chính sách để hỗ trợ sự phát triển của điện năng lƣợng mặt 

trời. Tuy nhiên, chính sách tín dụng dành cho điện năng lƣợng mặt trời tại Việt Nam 

vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:  

(i) Theo Luật Điện lực, Nhà nƣớc giữ vai trò độc quyền về truyền tải điện nên 

hạn chế xã hội hóa đầu tƣ vào lĩnh vực này. Sự thiếu đồng bộ của hệ thống truyền tải 

điện, gây khó khăn trong việc đấu nối, có thể dẫn tới tình trạng không giải tỏa hết công 

suất sản xuất điện của các dự án. Khi đó, doanh thu từ bán điện của các dự án giảm 

làm giảm khả năng trả nợ cho ngân hàng.  

(ii) Trong hợp đồng mẫu về mua bán điện của EVN, EVN có quyền từ chối mua 

điện từ các doanh nghiệp đã đƣợc phê duyệt dự án và tính toán hiệu quả trên công suất 

phát thiết kế. Nhƣ vậy, rủi ro thuộc về phía doanh nghiệp nếu EVN không mua hết 

công suất phát.  

(iii) Các quyết định về mức giá mua điện có thời hạn, hiệu lực quá ngắn (trong 

khoảng 2 năm) nên các nhà đầu tƣ cũng nhƣ NHTM gặp khó khăn trong việc tính toán 

hiệu quả đầu tƣ khi lập dự án cũng nhƣ lập kế hoạch trả nợ cho ngân hàng.  

(iv) Các dự án năng lƣợng tái tạo đƣợc định nghĩa là dự án tài trợ chuyên biệt nên 

hệ số RWA khi tính an toàn vốn đƣợc đánh giá ở mức 160%. Đây là mức khá cao nên 

các NHTM cũng hạn chế nguồn vốn cấp cho lĩnh vực này để đảm bảo hệ số an toàn vốn. 

(v) Các dự án đầu tƣ năng lƣợng tái tạo có thời gian hoàn vốn đầu tƣ dài (khoảng 

10 năm đến 15 năm), trong khi đó, ngoài nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế thực hiện 

cho vay ủy thác qua NHTM, nguồn vốn cho vay mà các NHTM cho vay đối với các dự 

án này là nguồn vốn thông thƣờng, bị khống chế tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay 

trung dài hạn. Do vậy, nguồn vốn mà các NHTM sắp xếp cho năng lƣợng điện năng 

lƣợng mặt trời còn khá hạn chế. 

Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng cho điện năng lượng mặt trời 

* Đối với Chính phủ 

- Xem xét cho phép xã hội hóa một phần đầu tƣ lĩnh vực truyền tải điện để đồng 
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bộ hệ thống truyền tải điện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất điện năng 

lƣợng tái tạo đƣợc đấu nối và giải tỏa hết công suất điện của dự án. 

- Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu hoàn thiện và vận hành thị trƣờng điện cạnh 

tranh đầy đủ để có tín hiệu giá điện cạnh tranh, công khai và minh bạch theo cơ chế thị 

trƣờng. Theo đó, Chính phủ cân nhắc cho phép xã hội hóa một phần khâu phân phối 

điện (các đƣờng truyền tải phụ, đƣờng gom...). 

- Ban hành chính sách giá mua điện năng lƣợng mặt trời trong dài hạn tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp sản xuất điện năng lƣợng mặt trời cũng nhƣ các NHTM 

tính toán hiệu quả của dự án. 

* Đối với NHNN 

- Tiếp tục tìm kiếm nguồn lực tài trợ, vốn ODA từ các tổ chức quốc tế nhƣ ADB, 

WB, IMF và các nhà tài trợ khác, các tổ chức phát triển năng lƣợng tái tạo quốc tế uy 

tín cả về vốn và trợ giúp kỹ thuật. 

- NHNN cân nhắc xây dựng các chính sách khuyến khích tín dụng dành cho điện 

năng lƣợng mặt trời nhƣ: giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng cho vay tái cấp vốn đối với 

các NHTM có tỷ lệ dƣ nợ tín dụng điện mặt trời cao; điều chỉnh trọng số rủi ro (RWA) 

đối với dƣ nợ tín dụng năng lƣợng mặt trời thấp hơn so với tín dụng thƣơng mại khi 

tính hệ số an toàn vốn. 

* Đối với EVN 

Xem xét lại hợp đồng mua bán điện, không đẩy rủi ro về phía doanh nghiệp. Đối 

với những doanh nghiệp đã đƣợc phê duyệt dự án và tính toán hiệu quả trên công suất 

thiết kế, khi phát điện, EVN phải mua hết công suất phát, không để quyền từ chối mua 

điện trên hợp đồng. 

* Đối với các NHTM 

Các NHTM xem xét phát triển trái phiếu xanh phục vụ cho điện năng lƣợng mặt 

trời. Đây là giải pháp đã đƣợc các định chế tài chính quốc tế lớn (WB, IFC, ADB,...) 

thực hiện thành công trong thời gian qua. Việc phát hành trái phiếu xanh giúp NHTM 

gia tăng nguồn vốn trung dài hạn phục vụ cho các dự án năng lƣợng tái tạo. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Chính phủ, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển dự 

án điện mặt trời tại Việt Nam. 

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện 

mặt trời tại Việt Nam. 

Minh Hoàng, Ngân hàng đã rót khoảng 84.000 tỷ đồng vào năng lượng tái tạo, 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/ngan-hang-da-rot-khoang-84-000-ty-dong-vao-nang-luong-tai-tao-

32925.html 
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Phát triển doanh nghiệp với vấn đề  

giải quyết lao động khu vực miền núi  

và vùng dân tộc thiểu số 
Đỗ Thị Minh Anh - CQ58/23.01 

hu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong phát triển 

kinh tế, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân. Bài viết đã đề cập đến 

một số thực trạng về cơ cấu lao động khu vực này; đề cập một số tồn tại và 

nguyên nhân,… giải pháp thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp, qua đó, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng, góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống ngƣời 

lao động và phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt Nam.  

Đặc điểm lao động và các doanh nghiệp khu vực miền núi và dân tộc thiểu số 

Theo Báo cáo điều tra thực trạng 53 dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019 - 

Tổng cục Thống kê [3], lao động dân tộc thiểu số và miền núi tập trung vào lĩnh vực 

sản xuất nông - lâm - ngƣ nghiệp (trên 70%), công nghiệp - xây dựng (khoảng 10%), 

dịch vụ (khoảng 20%). Trong khi cơ cấu lao động cả nƣớc các lĩnh vực trên là 46,8%, 

21,6% và 31,7%. Về trình độ văn hóa, tỷ lệ đi học tiểu học tính cả ngƣời dân tộc thiểu 

số và miền núi là 100,5%, cấp trung học cơ sở là 85,8% và trung học phổ thông là 

50,7%. So với năm 2015, mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của ngƣời dân tộc 

thiểu số đã đƣợc cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông với tỷ lệ đi học 

tính chung cả 2 đối tƣợng ở cấp này tăng 8,9%. Tỷ lệ lực lƣợng lao động đƣợc đào tạo 

chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp trở lên là 10,3%; thấp hơn 12,8% so với mức chung của 

cả nƣớc (23,1%). Có thể thấy, lao động khu vực này vẫn chủ yếu làm trong các lĩnh 

vực nông lâm nghiệp. Trên con đƣờng phát triển nông - lâm nghiệp vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi luôn phải đối mặt với vấn đề “đƣợc mùa, mất giá”, “nay trồng, mai 

chặt”, “tiền bán sản phẩm không đủ trả công thu hoạch”,… Đây cũng là việc cần các 

doanh nghiệp vào cuộc. Thông tin là hàng hóa, yếu tố cần trong sự thành bại, trong 

cạnh tranh,... đây cũng là định hƣớng cho quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ của các 

doanh nghiệp. Ngày nay, thông tin thị trƣờng không đơn giản chỉ là thông tin về giá cả 

hay chất lƣợng hàng hóa, mà nó tích hợp nhiều tầng thông tin về cung, cầu, giá cả, 

cạnh tranh, chủ thể kinh doanh, sự ảnh hƣởng của các nhân tố chính trị, xã hội, ngoại 

giao, thời tiết,… Hơn thế nữa, thông tin thị trƣờng chỉ thực sự hữu ích khi nó trở thành 

tri thức của ngƣời kinh doanh. Với những đòi hỏi nhƣ vậy rõ ràng phải ở tầm doanh 

nghiệp thì mới hy vọng đƣa ra đƣợc những quyết định phù hợp để phát triển các sản 

vật của miền núi theo yêu cầu của thị trƣờng. Trong những năm qua, nhiều doanh 

nghiệp Việt Nam thành đạt đƣợc là nhờ kinh doanh các sản vật của miền núi. Ngƣợc 

lại, các doanh nghiệp này lại là ngƣời có công làm cho thế giới biết đến “của ngon, vật 

lạ” của miền núi Việt Nam.  

K 
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Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu để phát triển kinh tế khu vực này và đƣa ra nhiều 

phƣơng án khả thi, trong đó có “Đề án tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” năm 2019 đƣợc Quốc hội 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 88/2019/QH14 Phê duyệt. 

Theo “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030” năm 2019 [1], tỷ lệ lao động là ngƣời dân tộc thiểu số 

và miền núi làm việc trong các doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở vùng miền núi phía 

Bắc, cụ thể là Lạng Sơn và Lai Châu, tỷ lệ lao động này chiếm gần 40% trong tổng số 

lao động của doanh nghiệp. Các lao động này làm việc ở các doanh nghiệp siêu nhỏ, 

nhỏ và vừa là chủ yếu, chiếm tỷ lệ từ 18-21% trong tổng số lao động của doanh 

nghiệp. Tỷ lệ lao động này tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp Nhà nƣớc (chiếm 

24,44% trong tổng số lao động của doanh nghiệp), và trong các doanh nghiệp ngoài 

Nhà nƣớc (chiếm gần 12% trong tổng số lao động của doanh nghiệp). Điều này cho 

thấy muốn phát triển thị trƣờng lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì vai trò 

của các doanh nghiệp Nhà nƣớc, các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc là rất lớn.  

Tại những khu vực này, hiện nay, số doanh nghiệp thành lập mới không nhiều, 

quy mô vốn nhỏ, nhƣng con số doanh nghiệp phải đóng cửa đang là con số đáng lo 

ngại, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy vậy, theo thống kê, trung bình 

mỗi năm, ở Tây Nguyên có khoảng 4.000 việc làm mới đƣợc tạo ra cho ngƣời lao 

động, ở Trung Du và miền núi phía Bắc có khoảng 6.000 việc làm mới [3], điều này 

phần nào đã giải quyết đƣợc việc làm cho lao động mỗi năm trong vùng.  

Nhƣ vậy, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi và dân tộc 

thiểu số, vai trò của doanh nghiệp là rất lớn; các doanh nghiệp đã có những tác động 

tích cực nhất định, giúp cho thị trƣờng lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát 

triển, qua đó phát triển kinh tế - xã hội khu vực này. 

Một số tồn tại và nguyên nhân trong việc phát triển kinh tế khu vực miền 

núi và vùng dân tộc thiểu số 

Đầu tƣ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi chủ yếu là đầu tƣ công và đều tập 

trung vào phát triển hạ tầng, dịch vụ công, xóa đói, giảm nghèo và nâng mức tăng 

trƣởng, nhƣng nguồn lực đầu tƣ cho vùng này còn những bất cập, hiệu quả đầu tƣ còn 

thấp. Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tƣ đã phát huy tác động và có hiệu quả tích 

cực, thu nhập và chất lƣợng cuộc sống của các hộ gia đình thuộc vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi đã đƣợc cải thiện; đã thu hút số lƣợng doanh nghiệp đầu tƣ với tỷ lệ tăng 

hàng năm khá. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách chƣa cao, chƣa tạo đƣợc sự đột phá 

trong thu hút đầu tƣ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Một số nguyên nhân: 

Thứ nhất: Do đặc thù về điều kiện địa lý không thuận tiện trong giao thông, vận 

tải, liên kết với các trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại khác của cả nước. Khu 

vực này lại thƣờng phải đƣơng đầu với các hiện tƣợng thiên nhiên cực đoan, nhƣ bão, 

lũ, gió lốc, lở đất, nƣớc biển xâm thực và các thiên tai khác. Đây là trở ngại lớn cho 

các doanh nghiệp quyết định đầu từ và phát triển ở vùng này. 
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Nguồn tìm kiếm thông tin tuyển dụng của lao động vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi chủ yếu qua Ủy ban nhân dân xã, huyện (chiếm 28,3%). Điều này cho thấy 

các Ủy ban này rất đƣợc ngƣời dân tin tƣởng và các kênh thông tin truyền thông khác 

kém phát triển.  

Thứ hai: Trình độ dân trí của đồng bào vùng sâu, vùng xa còn thấp, điều kiện 

tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường hạn chế thì việc thiếu hụt các thông tin kinh tế 

thiết thực sẽ gây khó khăn trong việc nâng cao đời sống của đồng bào, kéo quá trình 

xóa đói, giảm nghèo chậm lại; gia tăng chênh lệch khoảng cách vùng miền và nguy cơ 

bất bình đẳng xã hội.  

Thứ ba: Các thông tin về khoa học, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, nuôi 

trồng, canh tác nông nghiệp chưa thực sự thiết thực, không phù hợp với đặc điểm, tập 

quán sản xuất của đồng bào. Thông tin thị trƣờng vùng dân tộc cần tập trung phản ánh 

những vấn đề cụ thể và sát thực với nhu cầu của bà con nông dân (giao thƣơng, buôn 

bán, giá cả, tiềm năng, lợi thế…).  

Thứ tư: Các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên nhu cầu về lao động thấp, 

hơn nữa số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm ít. Đây là nguyên nhân quan trọng 

kìm hãm thị trƣờng lao động phát triển. 

Thứ năm: Thông tin việc làm chưa đến đầy đủ và kịp thời cho người lao động. 

Nhƣ phân tích ở trên, ngƣời lao động biết đến thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp 

chủ yếu qua Ủy ban nhân dân, còn các kênh khác hoạt động kém hiệu quả. Cụ thể, qua 

kênh các Trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp cung ứng lao động chỉ 

chiếm 9,2% đây là một con số khá khiêm tốn, nguyên nhân chủ yếu việc các trung tâm 

giới thiệu việc làm không hoạt động hiệu quả là do nhân viên làm việc thiếu nhiệt tình, 

không chuyên nghiệp; ngay tại nơi sinh sống của ngƣời lao động có ít thông tin về 

tuyển dụng; yêu cầu quá cao về trình độ và không có việc phù hợp. 

Giải pháp 

Nhà nước cần có chính sách thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng nhà 

máy xí nghiệp lớn lên vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, các doanh nghiệp 

tại chính khu vực này thƣờng là doanh nghiệp nhỏ lẻ, tiềm lực hạn chế, trong khi việc 

thu hút các doanh nghiệp từ vùng khác lại thiếu chính sách, môi trƣờng không hấp dẫn 

nên nhu cầu vốn đầu tƣ rất lớn, nhƣng thực tế thu hút đầu tƣ rất ít. Số lao động tự do, 

công ăn việc làm không có còn rất nhiều. Vì vậy, Nhà nƣớc nên có chính sách hấp dẫn 

hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tƣ phát triển hoặc mở rộng quy mô lên 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi để các doanh nghiệp này thu hút đƣợc số lao động tự 

do đó vào làm việc,… Cần thêm các chính sách khuyến khích đầu tƣ và vùng dân tộc 

thiểu số vì đa phần tại nơi đây cơ sở hạ tầng điện - đƣờng - trƣờng - trạm đều ít không 

đáp ứng đủ nhu cầu của đồng bào dân tộc, khó có thể thúc đẩy kinh tế vùng dân tộc 
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thiểu số. Mặt khác, cần sự quan tâm, có các chính sách việc làm an sinh hợp lý của 

Nhà nƣớc, giúp cho đồng bào ngƣời dân tộc thiểu số gắn với địa bàn mình cƣ trú hoặc 

có thể hòa nhập với cộng đồng dân tộc thiểu số tại khu công nghiệp và đô thị. 

Doanh nghiệp nên tập trung vào những điểm là thế mạnh của vùng. (Tài nguyên 

rừng là một ví dụ, giá trị từ rừng mang lại cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi là rất 

lớn, nhƣng doanh nghiệp chƣa biết cách khai thác đúng cách, vừa khai thác vừa phải 

trồng rừng và bảo vệ rừng). Doanh nghiệp không những biết cách tận dụng tài nguyên 

thiên nhiên mà còn biết phát huy những điểm mạnh của lực lƣợng lao động vùng dân 

tộc này. Lao động vùng này có ƣu điểm lớn đó là khỏe mạnh, cần cù chịu khó và biết 

cách khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng. 

Doanh nghiệp nên tập trung sản xuất vào các sản phẩm là thế mạnh của vùng. 

Địa bàn cƣ trú của dân tộc thiểu số chủ yếu là vùng núi, Tây Nguyên và Tây Nam 

Bộ…, nơi có đặc thù về thời tiết khác biệt, có ảnh hƣởng không tốt cho việc nuôi trồng 

nông sản. Tuy nhiên, mỗi vùng lại có những loại nông sản đặc biệt mang tính đặc sắc 

vùng và dân tộc. Việc chọn ra một số loại nông sản đặc trƣng của ngƣời dân tộc thiểu 

số tại vùng đó đáp ứng đƣợc thời tiết vùng để phát triển, vừa đem lại lợi ích kinh tế 

cao, vừa quảng bá hình ảnh dân tộc, gắn kết lao động với địa bàn sản xuất (trồng ngô 

trên cao nguyên đá để sản xuất rƣợu; trồng hồ tiêu, cà phê, điều tại Tây Nguyên xuất 

khẩu…). Để xây dựng đƣợc thƣơng hiệu từng vùng (cánh đồng hồ tiêu, cánh đồng  

cà phê hay các vựa trái cây) rất cần sự quy mô và tổ chức thực hiện theo đúng quy định 

của Nhà nƣớc, của đối tác, điều này cũng chỉ có doanh nghiệp thực hiện đƣợc. 

Cần gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người lao động. Các thông tin 

tuyển dụng của doanh nghiệp cần đƣợc đƣa đến tận nơi ngƣời lao động một cách 

nhanh chóng, chính xác và kịp thời, cần đẩy mạnh vai trò của các trung tâm giới 

thiệu việc làm, ủy ban nhân dân. Các doanh nghiệp tự đƣa thông tin tuyển dụng đến 

ngƣời lao động thông qua các bảng thông báo trƣớc cổng doanh nghiệp, các bảng tin 

ở thôn xóm, xã… 

Doanh nghiệp cần tập trung đào tạo tay nghề, chuyên môn cho người lao động, 

cải thiện chất lượng cho đội ngũ lao động. Việc đào tạo ngƣời lao động nên đƣợc thực 

hiện khi sau khi tuyển dụng và trong quá trình thực hiện công việc.  
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Kinh tế tuần hoàn: Xu hướng phát triển 

cho kinh tế Việt Nam 
Võ Bùi Dung Huệ - CQ56/41.01 

rên thế giới, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu để hƣớng đến phát triển bền 

vững. Tuy nhiên, tại Việt Nam, kinh tế tuần hoàn mới chỉ đƣợc thực hiện trong 

các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các tập đoàn đa quốc gia. Tại sao 

các doanh nghiệp trong nƣớc chƣa thể thực hiện xu thế này, đó là câu hỏi đƣợc đặt ra 

trong bối cảnh hiện nay.  

Thực tế cho thấy, nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt vì vậy 

việc lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn là một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế  

Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới có tốc độ phát triển 

tƣơng đƣơng, nguồn lực sản xuất ngày càng cạn kiệt, nhất là nguồn lực không tái tạo 

đƣợc. Do vậy, việc phát triển kinh tế tuần hoàn là một hƣớng đi đúng đắn, giúp các 

doanh nghiệp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp đầu vào cho hệ thống 

kinh tế và giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trƣờng. 

Thực trạng ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay 

Trong nông nghiệp 

Việc sử dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế phẩm, phụ phẩm nông 

nghiệp khá phổ biến. Điển hình là mô hình vƣờn-ao-chuồng (VAC) hay vƣờn-rừng-ao-

chuồng (VRAC) đã đƣợc áp dụng từ những năm 1970-1980 sau đó phát triển phổ biến 

với nhiều vật nuôi, cây trồng khác nhau, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi theo chuỗi thức 

ăn và xử lý chất thải bằng Biogas. 

Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, 

vừa tận dụng, khai thác triệt để chất thải, phụ phẩm trong sản xuất, đảm bảo kinh tế, 

vừa giải quyết vấn đề môi trƣờng trong nông nghiệp và ở nông thôn. Ở nông thôn, 

cũng phổ biến mô hình sử dụng rơm rạ sau thu hoạch dùng cho trâu bò ăn, sản xuất 

nấm rơm, vật liệu xây dựng. Một số làng nghề sử dụng phụ phẩm nông nghiệp nhƣ bẹ 

ngô, rơm rạ làm hàng thủ công mỹ nghệ. 

Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Thứ nhất, trong lĩnh vực phát triển năng lƣợng tái tạo, nhiều doanh nghiệp đã 

đầu tƣ vào phát triển năng lƣợng điện mặt trời và năng lƣợng điện gió. Số dự án năng 

lƣợng mặt trời đăng ký tăng mạnh trong giai đoạn 2018-2020, tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh Nam Trung Bộ. Năng lƣợng điện gió cũng rất có tiềm năng phát triển khi có hơn 

8% diện tích đƣợc xếp hạng có tiềm năng gió tốt, có thể tạo ra 110GW điện, tập trung 

chủ yếu ở duyên hải miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Mặc dù, còn khó khăn 

nhƣng năng lƣợng điện gió vẫn đang từng bƣớc phát triển. Việt Nam cũng có tiềm năng 

T 
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phát triển điện sinh khối với nguồn gỗ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, rác thải đô 

thị, phế thải chăn nuôi và các chất hữu cơ khác. Tuy nhiên, hiện tại phát triển năng 

lƣợng sinh khối vẫn gặp khó khăn. 

Thứ hai, mô hình tận dụng phế phẩm, phụ phẩm trong sản xuất đƣợc áp dụng ở 

nhiều doanh nghiệp nhƣ phế phẩm ngành sản xuất mía đƣờng để làm rƣợu, phát điện; 

tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng... Một số doanh nghiệp có ý thức tái 

chế, tái sử dụng chất thải nhƣ mô hình các công ty bia sử dụng lại vỏ chai, tái chế nắp 

chai bia; các công ty thuốc lá bán cuộng thuốc lá làm phân, mô hình tái chế bao bì của 

nhóm 9 công ty Việt Nam gồm Cocacola Việt Nam... 

Thứ ba, mô hình các khu công nghiệp sinh thái mới ra đời gần đây ở một số địa 

phƣơng nhƣ Hải Phòng, Ninh Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng. 

Thứ tư, nhiều làng nghề Việt Nam đã thực hiện tái chế phế liệu, rác thải sinh hoạt 

và công nghiệp trong nhiều năm nhƣ tái chế thép từ phế liệu, tái chế giấy vụn, tái chế 

đồ nhựa... vừa tạo ra sinh kế cho ngƣời dân, vừa góp phần giải quyết rác thải. 

Trong tiêu dùng  

Nhiều mô hình tiêu dùng xanh ra đời theo hƣớng sử dụng sản phẩm có khả năng 

tái tạo, tiết kiệm năng lƣợng... Chẳng hạn, nhiều ngƣời tiêu dùng có xu hƣớng bỏ dùng 

ống hút nhựa, túi ni lông sang sản phẩm bằng hữu cơ; thiết kế nhà ở xanh, sử dụng gió 

và ánh sáng tự nhiên. 

Nhƣ vậy, một số mô hình kinh tế tuần hoàn đã đƣợc áp dụng khá sớm ở Việt Nam 

và đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung, các mô hình kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam hầu hết còn chƣa phổ biến, chỉ áp dụng hạn chế trong một số lĩnh vực, một số 

doanh nghiệp, chƣa thực sự tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng sản xuất và cả xã hội. 

Đặc biệt, nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn chƣa phải là mô hình khép kín, chƣa phải là mô 

hình kinh tế tuần hoàn đầy đủ đƣợc thiết kế từ giai đoạn lập kế hoạch, đầu tƣ, xây dựng... 

Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc phát triển mô hình kinh tế 

tuần hoàn 

Về cơ hội 

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia thành công trong xây dựng nền kinh 

tế tuần hoàn và đạt đƣợc đƣợc nhiều kết quả tích cực. Từ đó cho phép Việt Nam học 

tập kinh nghiệm thực tiễn về phát triển mô hình kinh tế của các quốc gia phát triển trên 

thế giới, tận dụng các cơ hội hợp tác về tiếp nhận chuyển giao công nghệ về thiết kế, 

chế tạo, công nghệ thông tin hiện đại. Trong đó, Thụy Điển là một trong những quốc 

gia đi đầu trên thế giới về triển khai phát triển nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc xử 

lý và tái chế rác thải áp dụng chính sách tái chế thống nhất trên toàn quốc. Tỉ lệ chất 

thải tái chế của các hộ gia đình tăng từ 38% năm 1975 lên 99% hiện nay và chỉ còn 1% 

chất thải đƣợc chuyển đến bãi tập kết rác. 

Thực tế cũng cho thấy hệ thống doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng ngày càng có nhận 

thức đầy đủ hơn về vấn đề bảo vệ môi trƣờng và phát triển nền kinh tế xanh. Bên cạnh đó, 
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Việt Nam cũng có nền tảng vững chắc về mọi mặt để có thể phát triển mô hình kinh tế 

tuần hoàn hiệu quả, bao gồm nguồn lực quốc gia và nguồn lực xã hội hóa. Vì vậy, đã đến 

lúc phải quan tâm đầu tƣ về các chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Về thách thức 

Thứ nhất, do xuất phát điểm từ một nền kinh tế nông nghiệp đã ảnh hƣởng tới 

tập quán sản xuất và tiêu dùng của ngƣời dân Việt Nam, còn mang nặng tính tự nhiên, 

quy mô nhỏ lẻ và tồn tại một khoảng cách chênh lệch lớn so với các nƣớc phát triển 

trên thế giới. Do đó, việc phát triển kinh tế tuần hoàn gặp khó khăn cho các ngành sản 

xuất và các địa phƣơng. 

Thứ hai, quá trình nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tuần hoàn chƣa đầy đủ, 

chƣa có sự quan tâm đúng mức từ trung ƣơng, địa phƣơng và các doanh nghiệp. Vì vậy, 

chƣa có chiến lựơc phát triển cụ thể; hệ thống chính sách pháp luật thúc đẩy phát triển 

kinh tế tuần hoàn, từ các chính sách tài chính và phi tài chính còn nhiều hạn chế, chƣa có 

tác dụng trong việc khuyến khích, vận động doanh nghiệp và ngƣời dân tham gia. 

Thứ ba, không ít doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn sử dụng công nghệ sản xuất lỗi 

thời, lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ và thiếu nguồn lực đầu tƣ cho tái chế. Các chất 

thải, phế phẩm phát sinh trong sản xuất lớn, không đƣợc thu gom, tái chế, mà ngƣợc 

lại xả thải trực tiếp ra môi trƣờng. 

Thứ tư, kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải có sự phân loại, làm sạch chất thải trƣớc 

khi đƣa vào tái sử dụng, tái chế, đây là thách thức không nhỏ đối với thực tiễn vận 

hành của kinh tế Việt Nam và ý thức phân loại chất thải tại nguồn của ngƣời dân. 

Đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển hơn nữa kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam hiện nay 

Có thể khẳng định, phát triển kinh tế tuần hoàn là chủ trƣơng đúng đắn của Đảng 

và Nhà nƣớc ta. Để phát triển kinh tế tuần hoàn, trong thời gian tới, cần thực hiện 

những giải pháp cụ thể sau đây: 

Một là, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến kinh tế tuần hoàn. 

Trƣớc hết, cần sớm hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trƣờng sửa đổi để Quốc hội sớm 

thông qua, nhằm tạo hành lang pháp lý cơ bản cho kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, một số 

luật và văn bản dƣới luật khác có liên quan cũng cần đƣợc sửa đổi, điều chỉnh để hỗ trợ và 

thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát triển. Chính phủ cần chuẩn bị để sớm cụ thể hóa chủ 

trƣơng phát triển kinh tế tuần hoàn theo tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng, ban hành các chƣơng trình, chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở nƣớc ta. 

Hai là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn và các mô hình 

kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng. Lựa chọn các mô hình kinh tế 

tuần hoàn có hiệu quả để giới thiệu, quảng bá trực tiếp đến các doanh nghiệp, các hiệp 

hội doanh nghiệp và các hộ sản sản xuất. Với các mô hình đã chứng tỏ thành công ở 

Việt Nam, cần quảng bá và hỗ trợ nhân rộng mô hình. Với các mô hình đã thành công 

ở nƣớc ngoài, nhà nƣớc hỗ trợ nghiên cứu, chọn lọc và thí điểm áp dụng. 
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Ba là, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh tế tuần 

hoàn. Nhà nƣớc nghiên cứu xây dựng chính sách ƣu đãi thuế, tín dụng cho các doanh 

nghiệp ứng dụng kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, hỗ trợ các nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ gắn với ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào sản xuất. 

Bốn là, tập trung vào các nội dung trọng điểm của kinh tế tuần hoàn để có chiến 

lƣợc, chính sách thúc đẩy phát triển. Cụ thể: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lƣợng tái tạo theo chiến lƣợc dài hạn, tập 

trung vào năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng gió và năng lƣợng sinh khối. Để nhà đầu tƣ 

yên tâm đầu tƣ vào năng lƣợng tái tạo, cần tạo cơ chế đủ hấp dẫn, ổn định trong trung 

và dài hạn. Đồng thời, tăng cƣờng quản lý quy hoạch, tránh tình trạng đầu tƣ năng 

lƣợng tái tạo ồ ạt, không gắn với nhu cầu và khả năng truyền tải, loại bỏ các dự án 

không đủ năng lực cạnh tranh hoặc ảnh hƣởng tới môi trƣờng sinh thái. Nhà nƣớc có 

cơ chế để thu hút đầu tƣ và trực tiếp đầu tƣ vào năng lƣợng sinh khối, vừa tận dụng rác 

thải, phế phẩm để phát điện, vừa giải quyết vấn đề rác thải đang là vấn đề ngày càng 

lớn ở các đô thị nƣớc ta. 

- Đẩy mạnh tái chế rác thải, phế thải, đặc biệt tập trung vào tái chế rác thải đô thị, 

rác thải công nghiệp nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trƣờng ngày càng nghiêm 

trọng do rác thải. Trong 5 năm tới, cần đẩy mạnh việc phân loại rác từ nguồn gắn với 

việc tái chế, tái sử dụng rác thải hợp lý. Đầu tƣ mạnh cho các nhà máy phát điện từ rác, 

có cơ chế thúc đẩy tái chế nhựa, rác thải điện tử, rác thải hữu cơ. 

- Khuyến khích các công nghệ, các thiết kế tiết kiệm năng lƣợng, nguyên liệu, 

vật liệu, sử dụng vật liệu thân thiện môi trƣờng, tuổi thọ cao, thúc đẩy kinh tế chia sẻ 

để khai thác hiệu quả hơn sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, giảm phát thải ra môi trƣờng. 

Năm là, gắn phát triển kinh tế tuần hoàn với chiến lƣợc chuyển đổi số, ứng dụng 

thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ. Kinh tế tuần hoàn cần phải gắn với 

việc ứng dụng công nghệ mới, đổi mới và sáng tạo nhằm tiết kiệm tài nguyên, nâng 

cao giá trị sản phẩm, giảm phế thải, khép kín chuỗi giá trị sản xuất. 

Sáu là, tích cực hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Việt Nam cần 

hợp tác và nhận hỗ trợ quốc tế trong xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh 

tế tuần hoàn cũng nhƣ hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, ứng dụng các mô 

hình kinh tế tuần hoàn và truyền thông về kinh tế tuần hoàn. Khai thác đƣợc sự hỗ trợ 

quốc tế sẽ giúp Việt Nam đi nhanh hơn trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-viet-nam-hien-nay-

331099.html 

https://kinhtemoitruong.vn/kinh-te-tuan-hoan-huong-phat-trien-ben-vung-cho-kinh-te-viet-nam-

52374.html 
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Thanh toán ví điện tử - 

Cơ hội và thách thức 
Lê Thị Thu Phương - CQ56/21.06 

rong nền kinh tế ngày càng phát triển nhƣ hiện nay việc thanh toán bằng tiền 

mặt không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế. Vì 

vậy, một hình thức thanh toán mới thuận tiện hơn, an toàn hơn là điều vô cùng 

cần thiết, đó là thanh toán không dùng tiền mặt - thanh toán ví điện tử. Bài viết dƣới 

đây phân tích về thanh toán ví điện tử, qua đó ngƣời đọc sẽ thấy đƣợc thực trạng của 

hình thức thanh toán này tại Việt Nam.  

Ví điện tử là một thuật ngữ dùng trong giao dịch thƣơng mại điện tử. Một ví điện 

tử hoạt động giống nhƣ một ví thông thƣờng. Ví điện tử ban đầu đƣợc coi là một 

phƣơng pháp lƣu trữ nhiều dạng tiền điện tử (e-cash) khác nhau, nhƣng không mang 

lại nhiều thành công, nên nó đã phát triển thành một dạng dịch vụ cho phép ngƣời 

dùng Internet lƣu trữ và sử dụng thông tin trong mua bán. 

Tính năng của ví điện tử: (i) chuyển tiền cho tài khoản khác. Tính năng này hỗ trợ 

ngƣời dùng chuyển tiền bất cứ lúc nào. Các ví điện tử đƣợc thiết kế với thao tác rất đơn 

giản giúp ngƣời dùng gửi tiền cho tài khoản khác một cách dễ dàng, nhanh chóng. (ii) 

nạp-rút tiền giữa ví điện tử và tài khoản ngân hàng cá nhân. Tính năng nạp rút tiền miễn 

phí để ngƣời dùng có thể sử dụng tiền trong ví điện tử bất cứ lúc nào. (iii) thanh toán hóa 

đơn. Ngƣời dùng hoàn toàn có thể trả tiền điện, nƣớc, internet, điện thoại trả trƣớc, mua 

thẻ cào,… mà không cần phải đến đại lý, điểm giao dịch hay ngân hàng. (iv) quản lý lịch 

sử thu-chi bởi mọi giao dịch qua ví điện tử đều đƣợc lƣu lại trong lịch sử. 

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với cuộc khủng 

hoảng y tế do đại dịch Covid-19 gây ra hiện nay khiến nhiều nƣớc phải áp dụng các biện 

pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại, đã buộc ngƣời dân phải thích ứng với tình hình 

mới theo hƣớng hạn chế giao dịch trực tiếp. Các loại hình giao dịch trực tuyến trở thành 

lựa chọn ƣu tiên và phát triển nhanh chóng trên hầu khắp các lĩnh vực.  

Tại Việt Nam, cuộc đua kỹ thuật số đang diễn ra đồng loạt tại hàng loạt ngân 

hàng, tập trung vào việc triển khai các dịch vụ nhƣ ngân hàng Internet, ngân hàng di 

động, liên kết hoặc đầu tƣ vào ví điện tử và phát hành ứng dụng. Các phƣơng tiện và 

dịch vụ thanh toán hiện đại ngày càng phát triển và từng bƣớc đi vào cuộc sống, góp 

phần thúc đẩy thanh toán điện tử trực tuyến. 

Một số ví điện tử khá phổ biến tại Việt Nam là Momo, Airpay, Moca, Zalo Pay, 

Ví việt... Trong đó, Momo là ví điện tử đứng đầu thị trƣờng. Trong khi Momo áp đảo 

thị trƣờng, thì Airpay phổ biến với những ngƣời mua sắm trực tuyến, Zalo thu hút nữ 

giới nhờ tích hợp chức năng trò chuyện thân thiện, Viettelpay phổ biến ở miền Bắc  

do thế mạnh kinh doanh và xây dựng thƣơng hiệu ở thị trƣờng này. Mục đích sử dụng  

T 

https://fintechvietnam.com.vn/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-co-hoi-va-thach-thuc/
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ví điện tử thông dụng nhất là nạp tiền điện thoại và chuyển tiền. Tuy nhiên giá trị giao 

dịch vẫn còn hạn chế. 

Trong năm 2020 vừa qua, số lƣợng ngƣời sử dụng ví điện tử đã gia tăng đáng kể 

so với nhiều năm trƣớc. Cụ thể đối với ví điện tử Momo đó là: Trong 2 năm 2019 và 

2020, số ngƣời dùng ví Momo tăng rất nhanh. Nếu nhƣ năm 2019 ví điện tử Momo 

mới đạt đƣợc 10 triệu ngƣời thì sang năm 2020 đã có hơn 20 triệu ngƣời sử dụng, tăng 

gấp đôi so với năm trƣớc.  

Thực tế cho thấy, thói quen thanh toán của ngƣời dân đang dần thay đổi nhờ 

công nghệ hiện đại đƣợc các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán ứng dụng. Ví điện tử 

đang ngày càng trở thành một hình thức thanh toán quen thuộc của ngƣời tiêu dùng 

hiện nay, đặc biệt là giới trẻ. Dƣới đây là một số cơ hội cho hình thức thanh toán này: 

Thứ nhất, thị trƣờng ví điện tử ở Việt Nam hiện nay đang bùng nổ với sự xuất hiện 

của nhiều cái tên mới với những tiện ích đa dạng. Các ví điện tử không ngừng cung cấp 

thêm nhiều tính năng để phục vụ khách hàng và đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần.  

Thứ hai, để thúc đẩy xu hƣớng thanh toán ví điện tử, nhiều chính sách hỗ trợ đã 

đƣợc triển khai. Qua đó, mối liên kết lợi ích giữa ngƣời dân, doanh nghiệp và các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang dần phát huy đƣợc hiệu quả. 

Thứ ba, số lƣợng ngƣời sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng Internet tăng 

lên đáng kể. Theo báo cáo thống kê Digital marketing, số lƣợng ngƣời dùng Internet ở 

Việt Nam 2020 là 68,17 triệu ngƣời. Tăng 6,2 triệu ngƣời so với năm 2019, tăng đến 

10%. Trong đó có hơn 145 triệu thiết bị di động đƣợc kết nối với Internet. Bình quân 

mỗi ngƣời dùng 2,1 thiết bị di động. Qua đó có thể thấy, cơ hội gia tăng số lƣợng 

ngƣời dùng ví điện tử trong tƣơng lai là vô cùng triển vọng.  

Thứ tư, thƣơng mại điện tử đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Nó làm thay 

đổi cách thức mua bán, đối với ngƣời tiêu dùng, song hành cùng sự phát triển của 

thƣơng mại điện tử đó là các hình thức thanh toán điện tử nhƣ thẻ ngân hàng, ví điện tử 

hoặc thanh toán trực tuyến với dịch vụ Mobile Banking, Internet Banking. Điều đó cho 

thấy, sự bùng nổ của thƣơng mại điện tử sẽ mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của ví 

điện tử trong tƣơng lai. 

Bên cạnh những cơ hội phát triển của thanh toán ví điện tử thì hình thức 

thanh toán này cũng gặp phải một số thách thức: 

Thứ nhất, khi thực hiện thanh toán giữa các chủ thể việc thanh toán hoàn toàn 

miễn phí. Trong khi mỗi giao dịch qua ngân hàng đều mất một khoản phí nhất định. 

Với phí giao dịch qua các ngân hàng tại Việt Nam nhƣ hiện nay, thì thanh toán tiền 

mặt vẫn có những tiện lợi và tiết kiệm cho ngƣời dân. 

Thứ hai, thói quen của ngƣời tiêu dùng Việt Nam là thanh toán bằng tiền mặt vẫn 

còn rộng rãi. Bên cạnh đó là tâm lý lo sợ lừa đảo và rủi ro trong quá trình thanh toán 

nên ngƣời tiêu dùng vẫn chọn hình thức thanh toán truyền thống này. Hiện nay, đây 

vẫn còn là trở ngại lớn nhất cho ngƣời tiêu dùng và sự phát triển chung của thị trƣờng. 

https://fintechvietnam.com.vn/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-co-hoi-va-thach-thuc/
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Thứ ba, một bộ phận ngƣời tiêu dùng Việt vẫn chƣa bắt kịp tiến bộ công nghệ. 

Họ ít tin tƣởng về những hình thức thanh toán hiện đại nói chung và ví điện tử nói 

riêng. Mặc dù ví điện tử đƣợc ra đời từ năm 2008 nhƣng chỉ trong ba năm gần đây khái 

niệm về ví điện tử mới đƣợc nhiều ngƣời biết đến và chấp nhận sử dụng.  

Thứ tư, thực tế cho thấy có rất nhiều ngƣời ngại sử dụng các phƣơng tiện thanh 

toán di động vì mức độ rủi ro của nó nhƣ mất tiền, lộ thông tin cá nhân, lừa đảo,… 

khiến ngƣời tiêu dùng cảm thấy không an toàn khi sử dụng phƣơng thức thanh toán 

hiện đại này. 

Thứ năm, hiện nay chƣa có chế tài hay bộ luật nào quy định về tính pháp lý của 

ví điện tử và đảm bảo sự an toàn đối với tài sản của ngƣời dùng mỗi khi có tranh chấp.  

Một số giải pháp:  

Một là, thu hút ngƣời tiêu dùng sử dụng hình thức thanh toán ví điện tử bằng 

cách đƣa ra các khuyến mại, tích điểm, các chƣơng trình săn quà,… 

Hai là, tuyên truyền, vận động ngƣời tiêu dùng thực hiện giao dịch thanh toán ví 

điện tử. Bên cạnh đó tập trung phát triển, mở rộng các mô hình ứng dụng các phƣơng tiện 

và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Ba là, đa dạng tính năng các ví điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa của khách 

hàng giúp họ có thể nạp tiền vào ví với nhiều cách thức: nạp tiền từ thẻ điện thoại, nạp 

tiền thông qua tài khoản thanh toán, chuyển khoản thông qua ngân hàng, Internet 

Banking, Mobile Banking… 

Bốn là, cần hạn chế rủi ro về thông tin, dữ liệu. Các quy định pháp luật phải 

đƣợc xây dựng trên cơ sở bảo mật, an toàn thông tin - dữ liệu. 

Năm là, Chính phủ phải có giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng thanh toán ví 

điện tử để thực hiện các giao dịch phục vụ cho các mục đích xấu nhƣ: rửa tiền, đánh 

bạc, tài trợ khủng bố. Cần có quy định về giới hạn số tài khoản khách hàng có thể nắm 

giữ, hạn mức giao dịch, số dƣ tối đa trên tài khoản, có hệ thống giám sát và cảnh báo 

cho nhà cung cấp dịch vụ về các giao dịch đáng ngờ. 

Sáu là, hoàn thiện và đồng bộ hóa hành lang pháp lý. Luật bảo vệ ngƣời tiêu 

dùng trực tuyến cần đƣợc chặt chẽ và thực thi nghiêm ngặt hơn, nhằm khuyến khích 

ngƣời tiêu dùng thanh toán qua ví điện tử nhiều hơn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-thanh-qua-va-thach-thuc-

329401.html 

https://vietnambiz.vn/buc-tranh-toan-canh-thi-truong-vi-dien-tu-tai-viet-nam-nhieu-co-hoi-va-

thach-thuc-20190617104750752.htm 

https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/dec/e-wallet-providers-fighting-for-

survival-in-vietnam  

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-thanh-qua-va-thach-thuc-329401.html
http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-thanh-qua-va-thach-thuc-329401.html
https://vietnambiz.vn/buc-tranh-toan-canh-thi-truong-vi-dien-tu-tai-viet-nam-nhieu-co-hoi-va-thach-thuc-20190617104750752.htm
https://vietnambiz.vn/buc-tranh-toan-canh-thi-truong-vi-dien-tu-tai-viet-nam-nhieu-co-hoi-va-thach-thuc-20190617104750752.htm
https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/dec/e-wallet-providers-fighting-for-survival-in-vietnam
https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/dec/e-wallet-providers-fighting-for-survival-in-vietnam
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Vận dụng VAS23 & VAS29 xử lý  

tình huống thực tế trong doanh nghiệp 
Lê Phương Nam - CQ56/22.09 

huẩn mực kế toán Việt Nam số 23 (VAS 23) và số 29 (VAS 29) đƣợc Bộ Tài 

chính ban hành năm 2005 đã đƣa ra những quy định và hƣớng dẫn các doanh 

nghiệp xử lý các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và sau 

ngày phát hành báo cáo tài chính. Bài viết sẽ hệ thống hóa, hƣớng dẫn vận dụng  

2 chuẩn mực trên để xử lý tình huống thực tế trong doanh nghiệp. 

Một số vấn đề trong VAS 23 

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện có 

ảnh hƣởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời 

gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính. Bao 

gồm 2 loại: 

(a) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh: Là 

những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự 

việc đã tồn tại trong năm tài chính cần phải điều chỉnh trƣớc khi lập báo cáo tài chính. 

(b) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều 

chỉnh: Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng 

chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính nhƣng không phải điều chỉnh trƣớc 

khi lập báo cáo tài chính. 

Chúng ta có thể hiểu rõ hơn thông qua trục thời gian bên dƣới: 
 

 

 

 

 

Ở đây chúng ta xuất hiện 2 thuật ngữ: sự việc và sự kiện. Sự kiện ở đây có thể 

hiểu là sự kiện phát hiện ra sự việc xảy ra ở thời điểm nào đó còn sự việc có thể xảy ra 

ở một trong 2 khoảng thời gian đƣợc biểu diễn trên trục. 

Một số vấn đề trong VAS 29 

Áp dụng hồi tố: Là việc áp dụng một chính sách kế toán mới đối với các giao 

dịch, sự kiện phát sinh trƣớc ngày phải thực hiện các chính sách kế toán đó. 

C 

Ngày kết thúc  

kỳ kế toán năm 

(31/12/N) 

Ngày phát hành 

BCTC 

(31/3/N+1) 

Sự việc không cần  

điều chỉnh 

Sự việc cần  

điều chỉnh 

Ngày bắt đầu  

kỳ kế toán năm 

(01/1/N) 
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Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình 

bày các khoản mục báo cáo tài chính nhƣ thể các sai sót của kỳ trƣớc chƣa hề xảy ra. 

Áp dụng phi hồi tố đối với thay đổi trong chính sách kế toán và ghi nhận ảnh 

hƣởng của việc thay đổi các ƣớc tính kế toán là: 

(a) Áp dụng chính sách kế toán mới đối với các giao dịch và sự kiện phát sinh kể 

từ ngày có sự thay đổi chính sách kế toán. 

(b) Ghi nhận ảnh hƣởng của việc thay đổi ƣớc tính kế toán trong kỳ hiện tại và 

tƣơng lai so ảnh hƣởng của sự thay đổi. 

Tình huống thực tế trong doanh nghiệp 

Doanh nghiệp X kinh doanh bán hàng hóa A có năm tài chính từ 01/1/N đến 

31/12/N. Ngày 31/12/N, công ty có tình hình của hàng hóa A nhƣ sau: 

Tên  

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

tồn kho 

Đơn giá ghi 

sổ (1.000đ) 

Đơn giá giá trị thuần có thể 

thực hiện được (1.000đ) 

Hàng hóa A Chiếc 5.000 9.900 9.850 

a) Ngày 26/2/N+1, doanh nghiệp đã bán 400 chiếc hàng hóa A, đơn giá bán chƣa 

thuế là 9.780.000đ/chiếc, thuế GTGT 10% đã thu bằng tiền mặt. Chi phí bán hàng liên 

quan đến lô hàng này là 3.000.000đ. 

b) Đầu năm N, doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp tính giá xuất kho của hàng hóa 

A theo phƣơng pháp thực tế đích danh. Đầu năm N+1, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng 

phƣơng pháp tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ. 

Biết: 

- Số dƣ của TK 2294 tại thời điểm cuối năm tài chính trƣớc khi lập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho là 200.000.000đ. 

- Khi áp dụng phƣơng pháp tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia 

quyền cả kỳ dự trữ sẽ làm cho giá vốn hàng bán năm N tăng thêm 30.000.000đ. 

- Thuế suất thuế TNDN 20%. 

Xử lý: 

Đvt: 1.000đ 

a) Mức trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa A ngày 31/12/N là: 

5.000 x (9.900 – 9.850) = 250.000 > số dƣ TK 2294 tại thời điểm cuối năm tài 

chính trƣớc khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (200.000) nên mức trích lập dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho bổ sung là: 250.000 – 200.000 = 50.000 
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Sự kiện phát sinh vào 26/2/N+1, là thời điểm báo cáo tài chính năm N chƣa phát 

hành, sự kiện này phản ánh sự việc trích lập dự phòng đã thực hiện trong năm tài chính 

N nên thỏa mãn quy định của VAS 23. 

Giá trị thuần ƣớc tính của 1 chiếc hàng hóa A ngày 26/2/N+1 là: (9.780 x 400 – 

3.000)/400 = 9.772,5 

Do đó, mức trích lập dự phòng bổ sung là: 5.000 x (9.850 – 9.772,5) = 387.500 

Điều chỉnh các bút toán: 

Nợ TK 632: 387.500 

 Có TK 229(4): 387.500 

Nợ TK 911: 387.500 

 Có TK 632: 387.500 

Nợ TK 333(4): 20% x 387.500 = 77.500 

 Có TK 821(1): 77.500 

Nợ TK 821(1): 77.500 

 Có TK 911: 77.500 

Nợ TK 421(2): 310.000 

 Có TK 911: 310.000 

Điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm N: 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm N cột “Năm nay” 

Chỉ tiêu Điều chỉnh Số tiền 

Giá vốn hàng bán Ghi tăng 387.500 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Ghi giảm 387.500 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Ghi giảm 387.500 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Ghi giảm 387.500 

Chi phí thuế TNDN Ghi giảm 77.500 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Ghi giảm 310.000 

Bảng cân đối kế toán năm N cột “Số cuối năm” 

Tài sản   

Hàng tồn kho Ghi giảm 387.500 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Ghi tăng (387.500) 

Tổng cộng tài sản Ghi giảm 387.500 

Nguồn vốn   

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Ghi giảm 77.500 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Ghi giảm 310.000 

Tổng cộng nguồn vốn Ghi giảm 387.500 

b) Do thay đổi phƣơng pháp tính giá xuất kho hàng hóa làm ảnh hƣởng đến Báo 

cáo tài chính nên doanh nghiệp cần điều chỉnh hổi tố. Chúng ta áp dụng VAS 29 để xử 

lý nhƣ sau: 
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Điều chỉnh số dƣ trên sổ kế toán năm N+1: 

- Điều chỉnh giảm số dƣ Nợ đầu năm trên sổ cái TK 156: 30.000. 

- Điều chỉnh giảm số dƣ Có đầu năm trên sổ cái TK 333 và sổ chi tiết TK 

333(4): 20% x 30.000 = 6.000. 

- Điều chỉnh giảm số dƣ Có đầu năm trên sổ cái TK 421 và cổ chi tiết TK 

421(2): 30.000 – 6.000 = 24.000. 

Điều chỉnh trên Báo cáo tài chính năm N+1: 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm N+1 cột “Năm trước” 

Chỉ tiêu Điều chỉnh Số tiền 

Giá vốn hàng bán Ghi tăng 30.000 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Ghi giảm 30.000 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Ghi giảm 30.000 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Ghi giảm 30.000 

Chi phí thuế TNDN Ghi giảm 6.000 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Ghi giảm 24.000 

Bảng cân đối kế toán năm N+1 cột “Số đầu năm” 

Tài sản Điều chỉnh Số tiền 

Hàng tồn kho Ghi giảm 30.000 

Tổng cộng tài sản Ghi giảm 30.000 

Nguồn vốn   

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Ghi giảm 6.000 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Ghi giảm 24.000 

Tổng cộng nguồn vốn Ghi giảm 30.000 

Thuyết minh Báo cáo tài chính năm N+1 phải trình bày một số phần chủ yếu sau: 

- Biến động vốn chủ sở hữu. 

- Số liệu báo cáo trƣớc điều chỉnh và số liệu báo cáo sau điều chỉnh. 

- Thuyết minh về thay đổi kèm theo. 

Lời kết 

Trong thực tế còn rất nhiều trƣờng hợp khác vận dụng VAS 23 & VAS 29, hy 

vọng ví dụ trên sẽ phần nào đó mô phỏng cơ bản cách vận dụng 2 chuẩn mực trên để 

xử lý các tình huống thực tế trong doanh nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 (VAS 23). 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 (VAS 29). 

Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính năm 2019. 

Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính, Học viện Tài chính năm 2019. 
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Quá trình chuyển đổi số:  

Bài toán của cơ hội -  

Thách thức không nhỏ với doanh nghiệp 
    Lê Thùy Dương - CQ57/11.02CL 

huyển đổi số là quá trình đã không còn xa lạ gì đối với doanh nghiệp trong thời 

điểm hiện nay. Theo khảo sát của VINASA tại 352 tổ chức và doanh nghiệp 

Việt, có gần 95% doanh nghiệp ý thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số và 

90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang áp dụng chuyển đổi số và hầu hết các 

hoạt động của doanh nghiệp mình ở nhiều giai đoạn khác nhau: tìm hiểu, nghiên cứu, 

triển khai, đánh giá. Chuyển đổi số thực sự mang đến những lợi ích cho mọi hoạt động 

trong doanh nghiệp, từ quản lý, điều hành đến kinh doanh, nghiên cứu và phát triển. 

Quá trình chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm các chi phí vận 

hành, tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng, tăng trƣởng bền vững. Song, bên cạnh những cơ 

hội mà chuyển đổi số mang lại cũng đem đến những thách thức vô cùng to lớn cho 

doanh nghiệp trong việc chuyển đổi sao cho an toàn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

Chuyển đổi số là gì? 

Có khá nhiều định nghĩa về chuyển đổi số. Nhƣng nhìn chung, chuyển đổi số là 

các hoạt động áp dụng công nghệ vào tất cả các hoạt động của doanh nghiệp để có thể 

đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu hơn. Không chỉ công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

cũng đòi hỏi chuẩn bị cả về tiềm lực và con ngƣời. Vì vậy, để có đƣợc quá trình 

chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kĩ càng. 

Tầm quan trọng của chuyển đổi số 

Tốc độ phát triển nhanh chóng mặt của công nghệ số cũng nhƣ sức ảnh hƣởng 

nặng nề của đại dịch Covid-19 trong năm qua đã khiến doanh nghiệp nhận thức đƣợc 

sâu sắc tầm quan trọng của chuyển đổi số. Nó giúp các doanh nghiệp tìm kiếm một mô 

hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ƣu nguồn lực 

để vƣợt qua khó khăn. 

Bên cạnh đó, trong xu thế cách mạng 4.0, việc ứng dụng những thành tựu của 

công nghệ nhƣ AI, IOT,… sẽ giúp cho các doanh nghiệp bắt kịp xu hƣớng hiện đại, 

tăng sức cạnh tranh và vƣơn lên bứt phá trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay 

hoay chƣa tìm đƣợc con đƣờng phát triển của riêng mình. 

Các xu hướng chuyển đổi số  

Chatbot hoàn thiện hơn 

Chatbot sẽ trở nên hoàn thiện hơn trong năm tới nhờ những bƣớc tiến lớn trong 

việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng nhƣ phân tích biểu hiện cảm xúc của con ngƣời. 

C 
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Nhiều ngƣời tin rằng, việc xử lý tốt ngôn ngữ tự nhiên sẽ gây tác động mạnh đến 

ngành dịch vụ theo chiều hƣớng tích cực. Việc hiểu thấu khách hàng của mình sẽ nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ. 

Kết nối kết hợp với đám mây 

Quá trình kết nối đám mây đang tiếp tục hoàn thiện để bắt kịp nhu cầu thay đổi 

của doanh nghiệp, dù doanh nghiệp muốn lƣu giữ, kết nối, bảo mật hoặc phát triển ứng 

dụng dựa trên đám mây. Các nhà cung cấp đang đƣa ra nhiều tùy chọn, các gói sử 

dụng nhiều hơn cho khách hàng doanh nghiệp. Thêm vào đó, đây cũng là giải pháp 

mang đến trải nghiệm liền mạch và an toàn. 

Blockchain trở nên phổ biến hơn 

Blockchain cho đến nay mang đến nhiều điều đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó 

cũng quá phức tạp để hầu hết mọi ngƣời có thể sử dụng đƣợc. Theo quan điểm của các 

doanh nghiệp định hƣớng, những nỗ lực của các công ty về việc áp dụng blockchain 

không chỉ để mã hóa tiền hay trong lĩnh vực tài chính hứa hẹn sang mang đến nhiều 

điều hay ho.  

Theo Hacker Noon, nhiều xu thế về blockchain đã xuất hiện trong 2020, trong đó 

bao gồm: 

Các hệ sinh thái và mô hình doanh nghiệp mới (điển hình là nền tảng quản lý 

quyền sử dụng hình ảnh ứng dụng blockchain của Kodak); 

Hợp đồng Ricardian - các hợp đồng thông minh có thể đọc đƣợc bởi cả máy móc 

và con ngƣời; 

Dịch vụ Blockchain (BaaS - Blockchain as a Service) - các dịch vụ trên nền tảng 

đám mây nhằm giúp các doanh nghiệp tối ƣu hóa hiệu quả của Blockchain; 

Blockchain hỗn hợp (Hybrid blockchain) - hỗn hợp giữa blockchain công cộng 

và riêng tƣ, giúp giảm chi phí và tăng tốc độ hoạt động; 

Token hóa tài sản trên blockchain - quyền sở hữu tài sản đƣợc quản lý qua 

blockchain, dự kiến đã trở nên phổ biến vào năm 2020. 

Trí tuệ nhân tạo 

Theo khảo sát của Adobe năm 2019 về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là xu 

hƣớng phổ biến nhất, mang đến cho ngƣời dùng cá nhân những trải nghiệm thú vị nhất. 

Nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng đã ƣu tiên chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để 

tăng tính cá nhân hóa cho khách hàng của mình. 
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UI giọng nói 

Hiện nay, có khoảng 40% lƣợt tìm kiếm trên Google đƣợc tìm kiếm bằng giọng 

nói. Các doanh nghiệp cũng cần biết rằng các thiết bị hỗ trợ giọng nói sẽ trở nên phổ 

biến hơn. Việc sử dụng giọng nói sẽ giúp việc tăng tƣơng tác cũng nhƣ có khả năng 

tích hợp vào nhiều bộ phận trong hệ thống doanh nghiệp. 

Chính từ tầm quan trọng và những xu hƣớng về sự thay đổi của chuyển số hóa 

nhƣ vậy đem lại những cơ hội rất lớn: 

Về cơ hội: 

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp: Việc tự động hóa các quy trình nhờ 

chuyển đổi số mang lại hiệu quả chung cho doanh nghiệp. Các công nghệ nhƣ AI và 

Machine Learning có thể xử lý dữ liệu nhanh chóng do đó tạo khả năng cung cấp các 

dịch vụ hiệu quả hơn cho khách hàng. 

Thứ hai, nâng cao năng suất làm việc: Việc triển khai các giải pháp công nghệ 

thông minh, áp dụng vào quy trình vận hành doanh nghiệp dẫn đến năng suất làm việc 

tốt hơn. Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình, giảm thiểu các 

công việc thủ công, cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho công việc của nhân viên và tăng 

cƣờng cung cấp dịch vụ thuận tiện cho khách hàng. 

Thứ ba, tăng doanh thu: Việc giảm chi phí vận hành, duy trì các hoạt động kinh 

doanh bằng cách tự động hóa các quy trình và trải nghiệm khách hàng sẽ vô hình 

chung nâng cao nguồn thu của doanh nghiệp. Giúp cho dịch vụ của doanh nghiệp 

thuận tiện, linh hoạt hơn đồng nghĩa với việc sẽ thu hút đƣợc sự quan tâm của khách 

hàng và mang về lợi nhuận cao hơn.  

Bên cạnh đó sẽ tồn tại những thách thức cũng không hề nhỏ: 

Thứ nhất, văn hóa doanh nghiệp “cố hữu”: Các doanh nghiệp có chiến lƣợc 

chuyển đổi số nhƣng vẫn giữ khƣ khƣ văn hóa làm việc truyền thống khiến cho chiến 

lƣợc ấy không đi về đâu. Những thói quen cũ nhƣ ngại thay đổi, thiếu sáng tạo, “nƣớc 

đến chân mới nhảy”,… sẽ là con dao giết chết doanh nghiệp. 

Thứ hai, ngân sách hạn hẹp: Đầu tƣ về công nghệ là một khoản đầu tƣ không hề 

nhỏ, bao gồm cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các giải pháp kỹ thuật. Ngân sách hạn 

chế là thách thức vô cùng lớn, nó làm chậm quá trình ra quyết định và buộc các nhà 

lãnh đạo phải lùi bƣớc. 

Thứ ba, chiến lƣợc không rõ ràng: Trong bối cảnh hiện nay, chiến lƣợc tƣ duy 

truyền thống không còn phù hợp đối với mỗi doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp 
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cần thay đổi suy nghĩ của mình để có một chiến lƣợc kinh doanh công nghệ số hiệu 

quả, tạo ra những trải nghiệm ban đầu và lồng ghép những trải nghiệm đó vào quy 

trình chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp. 

Để chuyển đổi số, doanh nghiệp nên bắt đầu từ những bƣớc nhỏ với một kế 

hoạch chiến lƣợc đã đƣợc hoạch định rõ ràng. 

Một chiến lược thành công bao gồm các yếu tố sau: 

Ý tưởng: Không có ý tƣởng, không có thay đổi. Nếu muốn duy trì doanh nghiệp 

dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, tồn tại trong cạnh tranh hoặc duy trì danh tiếng thành 

công, doanh nghiệp cần các ý tƣởng thúc đẩy các quá trình chuyển đổi số. Phân tích 

tình hình hiện tại của doanh nghiệp, đối thủ, thị trƣờng, vị trí của doanh nghiệp, đề 

xuất các giải pháp để nâng cao hoạt động kinh doanh. 

Sự tham gia toàn diện: Một chiến lƣợc chuyển đổi số toàn diện cần phải có sự 

tham gia của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp chứ không phải chỉ riêng các cấp 

lãnh đạo. Ngoài ra, doanh nghiệp nên khuyến khích nhân viên đƣa ra các ý tƣởng mới. 

Đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của tất cả mọi ngƣời để đƣa ra phƣơng án tối ƣu. 

Lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp: Có rất nhiều các giải pháp công nghệ 

trên thị trƣờng hiện nay và không phải giải pháp công nghệ nào cũng phù hợp với tất 

cả. Doanh nghiệp tham khảo và tìm hiểu để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. 

Kiểm tra và đánh giá thường xuyên: Mọi thứ đều không có gì hoàn hảo chính vì 

vậy hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể lƣờng trƣớc đƣợc mọi rủi ro và cán đích 

thành công. 

Thay đổi: Quá trình chuyển đổi số yêu cầu các doanh nghiệp phải sẵn sàng liên 

tục thay đổi. Việc này đòi hỏi phải phân tích liên tục các quy trình và dữ liệu để nâng 

cao dịch vụ và tìm cơ hội mới cho doanh nghiệp. 

Tóm lại, nhìn chung chuyển đổi số là con đƣờng không hề dễ dàng, nó đòi hỏi 

nhiều sự thay đổi và thích ứng nhanh lẹ. Một chiến lƣợc chi tiết và rõ ràng sẽ giúp 

doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro và tiến tới thành công trên hành trình số. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://acabiz.vn/blog/xu-huong-chuyen-doi-so-nam-2020 

https://fsivietnam.com.vn/chuyen-doi-so-co-hoi-va-thach-thuc/ 

https://acabiz.vn/blog/tai-sao-doanh-nghiep-can-thuc-hien-chuyen-doi-so 

https://fsivietnam.com.vn/5-buoc-trong-quy-trinh-chuyen-doi-so/
https://acabiz.vn/blog/xu-huong-chuyen-doi-so-nam-2020
https://fsivietnam.com.vn/chuyen-doi-so-co-hoi-va-thach-thuc/
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Doanh nghiệp Việt Nam  

trong chuỗi giá trị toàn cầu 
Nguyễn Hải Vân - CQ56/21.02 

Hoàng Bảo Minh - CQ57/22.03CL 

ùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc 

tế, Việt Nam đang mở cửa thƣơng mại và đầu tƣ, thu hút sự quan tâm của 

nhiều quốc gia trên thế giới. Chính những cơ hội đó đã giúp các doanh nghiệp 

Việt Nam tham gia và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.  

Chuỗi giá trị toàn cầu 

Chuỗi giá trị toàn cầu là một dây chuyền sản xuất kinh doanh theo phƣơng thức 

toàn cầu hoá trong đó có nhiều nƣớc tham gia, chủ yếu là các doanh nghiệp tham gia 

vào các công đoạn khác nhau từ thiết kế, chế tạo, tiếp thị đến phân phối và hỗ trợ 

ngƣời tiêu dùng. 

Thực chất, chuỗi giá trị toàn cầu là một cách tiếp cận mới, toàn diện hơn về phân 

công lao động quốc tế, nghĩa là bất kì doanh nghiệp nào có tham gia vào quá trình sản 

xuất một sản phẩm xuất khẩu đều có thể coi là đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn 

cầu. Chuỗi giá trị toàn cầu có hai dạng:  

Chuỗi giá trị ngắn thƣờng xảy ra trong ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến 

thô thông qua khai thác - sơ chế - thƣơng mại - tiêu thụ.  

Chuỗi giá trị dài thƣờng đƣợc chú trọng từ khâu thiết kế, marketing,… mới định 

ra các khâu của chuỗi. Các sản phẩm chế biến sâu, các sản phẩm công nghệ cao,... 

thƣờng áp dụng chuỗi giá trị từ các khâu nghiên cứu phát triển - vệ tinh chế tạo - sản 

xuất và lắp ráp - marketing - phân phối - tiêu thụ.  

Những lợi ích của chuỗi giá trị toàn cầu  

Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đồng nghĩa với việc gia tăng các hoạt động 

ngoại thƣơng và thu hút dòng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). Từ đó, nền kinh 

tế có điều kiện để phát triển, tạo ra việc làm, giảm thất nghiệp và gia tăng thu nhập cho 

ngƣời dân địa phƣơng.  

Đồng thời, khi tham gia vào chuỗi giá trị, các doanh nghiệp có thể đƣợc hƣởng 

lợi từ những hỗ trợ kỹ thuật hay đào tạo nhân viên từ các công ty đa quốc gia dành cho 

doanh nghiệp trong chuỗi nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ mà các 

doanh nghiệp này cung ứng cho họ. Hay ít nhất, từ những yêu cầu của bên mua, các 

doanh nghiệp cung ứng có thêm động lực để cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất.  

C 
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Với quá trình tham gia vào chuỗi giá trị, không chỉ bản thân các doanh nghiệp 

tham gia cung ứng các công đoạn trong chuỗi giá trị đƣợc lợi, mà các doanh nghiệp 

khác cũng có cơ hội phát triển nhờ quá trình tiếp thu kiến thức từ các công ty đa quốc 

gia. Khi ngƣời lao động di chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp khác, họ có thể 

mang đi những kiến thức, kinh nghiệm đã đƣợc huấn luyện làm lan tỏa các kiến thức 

mới đến toàn bộ nền kinh tế. 

Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam  

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, đƣợc ví là “con 

đƣờng cao tốc hƣớng Tây”, EVFTA kết nối Việt Nam tới một không gian thị trƣờng 

rộng lớn và có tiềm năng hàng đầu trên thế giới cả về tài chính, công nghệ và thị 

trƣờng... Thực tế số liệu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 cho 

thấy, trong vòng 1 tháng (kể từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2020), các tổ chức đƣợc ủy 

quyền đã cấp trên 7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD đi 28 nƣớc 

EU. Đồng thời thúc đẩy xu hƣớng di chuyển các nhà máy sản xuất từ nơi khác sang 

Việt Nam để tận dụng lợi thế về thuế quan. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt 

đẩy mạnh phát triển sản xuất, có thêm nhiều đơn hàng sang châu Âu, kéo các ngành 

khác nhƣ tài chính - ngân hàng, du lịch, vận chuyển hàng không… phát triển theo. 

Bên cạnh đó, từ năm 2019, nhiều công ty đa quốc gia đã xúc tiến mở rộng các 

chuỗi cung ứng tại Việt Nam để tránh các loại thuế mới áp thêm cho hàng xuất khẩu từ 

Trung Quốc sang Mỹ và sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nối bƣớc đến Việt Nam trong 

cuộc tìm kiếm thị trƣờng sản xuất thay thế khi giá cả tăng vọt. Điển hình nhƣ Foxconn - 

một trong những đối tác lắp ráp, sản xuất của Apple đang chuyển một số dây chuyền 

lắp ráp iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hay nhƣ Samsung từng có 

đến 3 nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc nhƣng tập đoàn này đã 

đóng cửa tất cả vào cuối năm 2019, chuyển sang các cơ sở của Samsung ở Việt Nam 

hoặc giao cho các nhà sản xuất theo hợp đồng. 

Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên khắp thế 

giới, thì GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, thuộc nhóm tăng trƣởng kinh tế nhanh 

nhất thế giới, và là quốc gia duy nhất tăng trƣởng dƣơng của Đông Nam Á. Năng suất lao 

động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành ƣớc đạt 117,9 triệu đồng mỗi lao động, tƣơng 

đƣơng 5.081 USD và tăng 290 USD so với năm 2019. Một cuộc dịch chuyển toàn cầu đã 

và đang diễn ra và dịch Covid-19 ở góc độ nào đó, đang mở ra cho Việt Nam một cơ hội 

cực lớn, đón những luồng đầu tƣ lớn, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.  

Thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam  

Đi cùng với cơ hội là những thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt, 

đặc biệt trong tình hình dịch bệnh có nguy cơ làm đứt gãy chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Về năng lực cạnh tranh, quá trình hội nhập kinh tế cho thấy doanh nghiệp  

Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn khi tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu 

do năng lực cạnh tranh thấp, hạn chế tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

Mặc dù là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế và chiếm tới gần 98% tổng số 

doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế nhƣng đa số là các doanh nghiệp nhỏ và siêu 

nhỏ, các doanh nghiệp vừa và lớn chiếm tỉ trọng quá ít (khoảng 3%) tạo thành chỗ 

khuyết thiếu cơ cấu nghiêm trọng. Do quy mô nhỏ bé nên khả năng tích tụ và tập trung 

vốn để đầu tƣ, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ quản 

lý... của doanh nghiệp Việt Nam bị hạn chế.  

Về khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị, đến nay, Việt Nam chƣa tham gia 

đƣợc vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị của các doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp 

nƣớc ngoài. Theo tổng hợp của dự án LinkSME, các công ty Nhật Bản, một trong 

những nhà đầu tƣ nƣớc ngoài lớn nhất tại Việt Nam, mua sắm khoảng 32,4% các dịch 

vụ và sản phẩm đầu vào từ các nhà cung cấp địa phƣơng. Con số này thấp hơn nhiều 

so với các doanh nghiệp FDI của Nhật tại các nƣớc láng giềng ví dụ nhƣ Trung Quốc 

(67,8%), Thái Lan (57,1%) và Indonesia (40,5%).  

Về mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các doanh nghiệp tƣ nhân trong nƣớc và 

doanh nghiệp nƣớc ngoài, các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp lớn có mối liên 

kết không đáng kể và còn hết sức hạn chế. Các doanh nghiệp Việt Nam chƣa nhận thức 

đầy đủ về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tham gia vào cụm liên kết ngành, 

vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị để phát triển đảm bảo tính bền vững, nên không 

dám đầu tƣ đi trƣớc nhằm nắm bắt cơ hội; các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp quy 

mô lớn thƣờng đã có sẵn hệ sinh thái riêng đi theo và có chuỗi cung ứng luôn sẵn sàng, 

nên hoặc tự phát triển chuỗi khép kín do đó chƣa chủ động tạo cơ hội cho doanh 

nghiệp trong nƣớc tham gia.  

Giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, các doanh nghiệp vẫn cần phát triển thông qua hình thức liên kết với 

ngƣời mua nƣớc ngoài bằng các hợp đồng gia công (bằng cách dịch chuyển danh mục 

sản phẩm theo hƣớng sản xuất sản phẩm giá trị cao hơn, các kỹ năng, công nghệ và tri 

thức mới sẽ dần dần đƣợc chuyển giao từ ngƣời mua nƣớc ngoài sang các nhà cung 

cấp Việt Nam). Muốn vậy, doanh nghiệp phải chứng tỏ đƣợc khả năng có thể cung cấp 

các sản phẩm giá trị cao này cho ngƣời mua nƣớc ngoài (thể hiện ở trình độ quản lý, 

lực lƣợng lao động có tay nghề cao, năng lực sản xuất...). Bên cạnh đó, định hƣớng từ 

chính sách phát triển của nhà nƣớc hƣớng đến phát triển các ngành công nghiệp công 

nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ… do đó, doanh nghiệp có nhiều cơ hội thuận 

lợi hơn để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ở những phân khúc sản phẩm, 

dịch vụ giá trị cao hơn. 



31 
Sinh viªn 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  Taäp 07/2021 

  

Thứ hai, về dài hạn, các doanh nghiệp cần phải dịch chuyển sang các chức năng, 

công đoạn khác có vai trò quyết định hơn trong chuỗi giá trị nhƣ thiết kế, R&D, 

marketing… Doanh nghiệp cần chủ động trang bị cho mình năng lực cần thiết về công 

nghệ, đầu tƣ máy móc kỹ thuật, công nghệ nguồn, hiện đại nhằm nâng cao chất lƣợng 

sản phẩm, giảm hao hụt trong quá trình vận chuyển, chế biến… Doanh nghiệp cũng 

cần thay đổi phƣơng thức quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý của mình cho 

phù hợp với thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải có chiến lƣợc phát triển thƣơng 

hiệu, đăng ký và quản trị nhãn hiệu sản phẩm đƣợc bảo hộ về pháp lý và có khả năng 

cạnh tranh hơn trên chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần đẩy 

mạnh hoạt động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nƣớc theo các hiệp hội 

ngành hàng để tăng cƣờng sức mạnh khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và liên kết với 

những nhà xuất khẩu khác trên thế giới để chia sẻ thông tin, hợp tác sản xuất và xây 

dựng vị thế trong chuỗi giá trị đó. 

Thứ ba, về phía cơ quan quản lý của nhà nƣớc, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp. Cơ quan chức năng cần xây dựng các chuyên đề nghiên cứu cấp thành phố nhằm 

nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý doanh 

nghiệp về tầm quan trọng của việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và vị thế của 

mình trong chuỗi. Bên cạnh đó cần tăng tỷ trọng đầu tƣ ngân sách cho nghiên cứu, 

chuyển giao khoa học - công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho các doanh 

nghiệp thông qua các chƣơng trình khuyến công, chƣơng trình hỗ trợ về vốn, đào tạo 

doanh nghiệp tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài 

ra việc tạo môi trƣờng kinh doanh thuận tiện, thông thoáng thông qua các hoạt động 

cải cách thủ tục hành chính, cải tiến thủ tục hải quan, cải thiện chính sách thuế… cũng 

luôn đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

Tóm lại, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Việt Nam 

cần phải huy động, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất để tham gia chuỗi 

giá trị toàn cầu một cách sâu rộng và toàn diện. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vietnambiz.vn/chuoi-gia-tri-toan-cau-global-value-chain-la-gi-tam-quan-trong-doi-voi-

xa-hoi-20191010115828069.htm 

https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/tang-cuong-lien-ket-doanh-nghiep-viet-chuyen-dich-

chuoi-gia-tri-toan-cau-566795.html 

https://dised.danang.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=LK9TJl5MDh8%3D&tabid=61 

 

https://vietnambiz.vn/chuoi-gia-tri-toan-cau-global-value-chain-la-gi-tam-quan-trong-doi-voi-xa-hoi-20191010115828069.htm
https://vietnambiz.vn/chuoi-gia-tri-toan-cau-global-value-chain-la-gi-tam-quan-trong-doi-voi-xa-hoi-20191010115828069.htm
https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/tang-cuong-lien-ket-doanh-nghiep-viet-chuyen-dich-chuoi-gia-tri-toan-cau-566795.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/tang-cuong-lien-ket-doanh-nghiep-viet-chuyen-dich-chuoi-gia-tri-toan-cau-566795.html
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Ngành dịch vụ logistics Việt Nam  

trong dịch Covid - Cơ hội và thách thức 
Nguyễn Hồng Ngọc - CQ57/21.02CL 

Khái niệm và vai trò của logistics đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam 

Logistics là một thuật ngữ dùng để chỉ một phần của chuỗi cung ứng, bao gồm 

các hoạt động nhƣ lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng dịch chuyển của hàng 

hóa, kiểm soát các yếu tố đầu vào (nguồn nguyên nhiên liệu) và đầu ra (sản phẩm cuối 

cùng) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Hiểu một cách đơn giản, logistics là khâu 

trung gian để chuyển giao hàng hóa từ cơ sở sản xuất đến tay ngƣời tiêu dùng.  

Theo Luật Thƣơng mại Việt Nam quy định: “Dịch vụ logistics là hoạt động 

thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc 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 hàng hoặc các dịch vụ 

khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”. 

Cơ hội và thách thức với đối ngành dịch vụ logistics Việt Nam sau dịch Covid 

Dịch bệnh đã khiến cho nền kinh tế của nƣớc ta phải gồng mình đối mặt với rất 

nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đối với ngành dịch vụ logistics thì dịch Covid lại là một cơ 

hội tốt để tiếp tục phát triển.  

Thứ nhất, đại dịch Covid tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics có 

thể thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics 

truyền thống. Tận dụng các lợi thế của công nghệ số sẽ giúp ngành dịch vụ logistics 

sau dịch Covid có thể chuyển mình, tái cấu trúc và tạo nên sự thay đổi lớn về sản 

lƣợng, năng suất. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại có mô hình hoạt động kinh doanh 

khác nhau nên cách thức áp dụng công nghệ số cũng sẽ khác nhau. Vì vậy đại dịch 

Covid rõ ràng là một điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể thử sức với nhiều 

mô hình hoạt động kinh doanh khác nhau, từ đó tìm ra một mô hình phù hợp, hiệu quả 

để nhanh chóng khôi phục lại những tổn thất cũng nhƣ đẩy mạnh hoạt động kinh 

doanh của mình sau mùa dịch. 

Thứ hai, hiệp định EVFTA mang lại nhiều thuận lợi cho ngành dịch vụ logistics 

sau đại dịch Covid. EVFTA là một thỏa thuận thƣơng mại tự do giữa Việt Nam và 27 

nƣớc thành viên EU. Nội dung của EVFTA bao gồm các quy định thƣơng mại hàng hóa, 

quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thƣơng mại, thƣơng mại dịch vụ và đầu tƣ, 
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mua sắm của Chính phủ,… Với việc cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% 

biểu thuế và giá trị thƣơng mại mà hai bên đã thống nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có lợi thế nhƣ dệt may, nông thủy sản, đồ gỗ,…  

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thì dịch vụ logistics tại thị trƣờng Việt Nam 

cũng có những thách thức, hạn chế nhất định.  

Thứ nhất, chƣa khai thác hết đƣợc lợi thế địa lí kinh tế và tiềm năng của mỗi địa 

phƣơng. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đồng thời sự kết nối giữa hạ tầng thƣơng mại, hạ 

tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin,… còn chƣa cao dẫn đến làm suy giảm 

hiệu quả hoạt động logistics. 

Thứ hai, chi phí dịch vụ còn cao. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí logistics tại 

Việt Nam chiếm 25% GDP hàng năm, trong đó chi phí vận tại chiếm 30 đến 40% giá 

thành sản phẩm, điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của dịch vụ, hàng hóa của các 

doanh nghiệp Việt Nam so với quốc gia khác. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại mức phí 

cao trong ngành dịch vụ này là do cơ sở hạ tầng chƣa đƣợc hoàn thiện và chi phí thủ 

tục hành chính quá cao. Thủ tục thông quan chính ngạch cho hàng hóa tại Việt Nam 

khá rƣờm rà, phải qua quá nhiều bƣớc, công đoạn khác nhau khiến thời gian kéo dài 

hơn và chi phí cũng vì thế mà tăng cao.  

Thứ ba, dịch bệnh bùng phát làm cho các đơn hàng giảm mạnh. Vì nhu cầu mua 

sắm, tiêu dùng của các hộ gia đình không còn nhiều nhƣ trƣớc, các khoản phí dịch vụ 

thì lại liên tục “leo thang”, đồng thời nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phải tạm dừng 

hoạt động nên lƣợng hàng hóa cần chu chuyển giảm đáng kể. Trong khi đó, hoạt động 

đem lại doanh thu cũng nhƣ lợi nhuận chính cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

logistics đến từ việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa nên việc doanh thu giảm sút 

hay nguy cơ giải thể, phá sản của phần lớn các doanh nghiệp này sau dịch Covid là 

hoàn toàn dễ hiểu.  

Thứ tư, nguồn nhân lực còn ít và trình độ chuyên môn còn thấp do chƣa đƣợc 

đào tạo đúng chuyên ngành hay kinh nghiệm làm việc chƣa nhiều nên công tác quản lí 

còn lỏng lẻo, chƣa chắc chắc. Đồng thời, biên chế nhà nƣớc bố trí cho công tác quản lí 

về logistics còn hạn chế, thiếu hụt nên thƣờng xuyên xảy ra tình trạng quá tải. Hơn 

nữa, trong thời gian dịch bệnh, đơn hàng giảm làm cho hoạt động của các doanh 

nghiệp dịch vụ logistics trở nên ít đi, lợi nhuận mà doanh nghiệp thu đƣợc trong mùa 

dịch cũng không đƣợc là bao nên tất yếu dẫn đến việc cắt giảm nhân công.  

Nhƣ vậy, để Việt Nam thực sự trở thành thị trƣờng tiềm năng cho sự phát triển 

ngành dịch vụ logistics, cần phải đƣa ra những chính sách để khắc phục nhanh chóng 

những hạn chế trên. 
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Giải pháp cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam  

Thứ nhất, bản thân các doanh nghiệp dịch vụ logistics phải chủ động hạ thấp các 

chi phí dịch vụ để tạo điều kiện cho ngƣời tiêu dùng tiếp tục mua sắm hàng hóa cũng 

nhƣ hỗ trợ cho các nhà máy sản xuất kinh doanh tiếp tục hoạt động trong thời gian 

dịch bệnh. Tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng là tạo điều kiện 

cho chính các doanh nghiệp dịch vụ logistics, bởi lẽ, khi lƣợng nguyên vật liệu thiết 

yếu của các nhà máy tăng lên sẽ làm cho các hoạt động của doanh nghiệp logistics vẫn 

sẽ diễn ra nhƣ bình thƣờng, không bị trì trệ, không phải cắt giảm quá nhiều nguồn 

nhân lực, giúp giảm thiểu đƣợc tình trạng giải thể hay phá sản của doanh nghiệp. 

Thứ hai, trong thời gian dịch bệnh, Chính phủ phải cung cấp kịp thời thông tin 

về dịch bệnh cho doanh nghiệp cả nƣớc, đặc biệt là với các doanh nghiệp dịch vụ 

logistics. Triển khai kịp thời các phƣơng án phòng chống dịch bệnh kịp thời tại các cửa 

khẩu, cảng biển, những nơi thƣờng xuyên diễn ra trao đổi hàng hóa,… Đồng thời, 

Chính phủ cũng cần xem xét các chính sách hỗ trợ nhƣ giảm thuế cho các doanh 

nghiệp dịch vụ logistics, đề nghị giảm giá vận chuyển hàng hóa với các hãng vận tải, 

giảm các khoản phí nhƣ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,…  

Thứ ba, các ngân hàng thƣơng mại nên xem xét việc giảm lãi suất cho vay, tạo 

ra nhiều chƣơng trình ƣu đãi hơn đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics. Khi đó, 

các doanh nghiệp logistics sẽ tích cực, chủ động vay vốn nhiều hơn để tiếp tục duy trì 

hoạt động của mình. Từ đó, góp phần ổn định nền kinh tế trong thời kì dịch bệnh.  

Thứ tư, các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần chủ động áp dụng nền tảng số 

không chỉ trong thời gian dịch bệnh mà nên áp dụng cho cả các hoạt động trong tƣơng 

lai, vì đây có lẽ là một trong những công cụ mạnh nhất để giảm thiểu những khó khăn, 

bất cập mà nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt nhƣ khó kiểm soát các hoạt động 

giao dịch diễn ra hàng ngày, khó phát hiện kịp thời những sai phạm để tìm giải pháp 

khắc phục,… Đồng thời, việc áp dụng nền tảng số còn giúp cho các doanh nghiệp tìm 

ra đƣợc những giải pháp mới, những cách thức hoạt động hiệu quả, có thể đánh giá 

đƣợc ƣu và nhƣợc điểm của một mô hình kinh doanh.  
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Nâng cao nhận thức và niềm tin vào  

thể chế kinh tế thị trường định hướng  

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  
 

Cù Hoàng Lâm Vũ - CQ58/10.19 

inh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một mô hình kinh tế 

học do Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển trên cơ sở kế thừa một cách có 

chọn lọc, phát huy khoa học các quy luật vận hành của thị trƣờng tự do đặt 

dƣới sự lãnh đạo của Đảng và chịu sự quản lý của nhà nƣớc pháp quyền XHCN. Học 

thuyết kinh tế này đƣợc Đảng ta xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ sở lý luận 

dựa trên thực tiễn phát triển của nƣớc ta từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay 

nhằm thay thế nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và từng bƣớc tiếp thu những tiến bộ 

và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, nhƣng vẫn giữ vững đƣợc độc lập chủ 

quyền toàn vẹn lãnh thổ, tự chủ về chính trị và giữ gìn các bản sắc tốt đẹp của đất nƣớc 

và con ngƣời Việt Nam. Bài viết này sẽ làm rõ thêm cơ sở lý luận của lựa chọn đó và 

đề xuất các giải pháp củng cố niềm tin của nhân dân vào con đƣờng phát triển kinh tế 

mà Đảng ta đã lựa chọn.  

Tính tất yếu của định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế thị trường 

tự do 

Trong xã hội hiện đại, ngày nay chúng ta có thể thấy nền kinh tế thị trƣờng 

(KTTT) thuần túy tuy mang lại nhiều lợi ích kinh tế nhƣng cũng đã bộc lộ không ít các 

khiếm khuyết, hạn chế nghiêm trọng. Bởi vậy, nhằm phát huy ƣu thế và khắc phục 

những mặt trái của KTTT tự do - tự phát, ở một số quốc gia phát triển nhƣ Đức, Pháp, 

Thụy Điển… đã xuất hiện và có sự tồn tại, phát triển của mô hình kinh tế xã hội; ở 

Nhật Bản, Hàn Quốc có nền kinh tế thị trƣờng nhà nƣớc - đây là những mô hình kinh 

tế vẫn tôn trọng các quy luật của thị trƣờng (Cung - cầu, cạnh tranh…) nhƣng đảm bảo 

sự bình đẳng, đồng thời dần gắn sự phát triển của kinh tế với tiến bộ xã hội và nâng 

cao vai trò điều tiết nền kinh tế của nhà nƣớc. Sự tồn tại và phát triển của các mô hình 

kinh tế này là minh chứng làm nổi bật lên một xu hƣớng phát triển rất rõ nét trong nền 

kinh tế thế giới.  

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, tùy vào bối cảnh xã hội, mục tiêu phát triển mà mỗi 

quốc gia đều có những thể chế kinh tế phù hợp. Vì vậy, nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN ở nƣớc ta là phù hợp với thực tiễn phát triển, mục tiêu xây dựng XHCN 

K 
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của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và là xu thế phát triển tất yếu không thể đảo 

ngƣợc của thế giới.  

Kinh tế thị trường định hướng XHCN nền kinh tế của toàn dân  

Nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ra đời là một bứt phá trong tƣ duy, 

sáng tạo mới mẻ đúng đắn của Đảng ta, nhằm cân đối lợi ích cho các nhóm, các thành 

phần trong xã hội hƣớng tới phát triển theo phƣơng châm và quyết tâm "không để ai bị 

bỏ lại phía sau". Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nƣớc pháp quyền XHCN 

và sự giám sát ủng hộ của nhân dân, nền kinh tế nƣớc ta không ngừng phát triển ổn 

định vừa toàn diện vừa bền vững. Những đột phá kinh tế sau hơn 35 năm đổi mới đã 

giúp nƣớc ta thay da đổi thịt, đến nay đời sống nhân dân không ngừng đƣợc cải thiện, 

mọi ngƣời đều đƣợc hƣởng thụ công bằng bình đẳng, các nhóm xã hội yếu thế đƣợc 

quan tâm chăm sóc.  

Kinh tế thị trường định hướng XHCN nền kinh tế vì nhân dân 

Thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ở nƣớc ta luôn hƣớng tới phát 

triển kinh tế gắn với xã hội, ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và 

đời sống ấm no hạnh phúc của toàn dân.  

Tƣ tƣởng lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc ta luôn thống nhất hài hòa và đồng bộ 

các chính sách kinh tế và xã hội; không đánh đổi các mục tiêu phát triển xã hội, an sinh 

của ngƣời dân vì lợi ích kinh tế. Tăng trƣởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công 

bằng xã hội, bảo vệ môi trƣờng sinh thái và các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu, 

góp phần gìn giữ các truyền thống văn hóa bản sắc của dân tộc.  

Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "Không chờ đến khi kinh tế đạt 

tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không 

hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo lợi ích phát triển kinh tế đơn thuần". 

Qua đó, chúng ta có thể nhận thức rằng kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN thực chất 

là một công cụ hữu hiệu của Đảng ta, là phƣơng tiện của Nhà nƣớc ta để nhằm phục vụ 

lợi ích của toàn dân tộc ta. Vì những đặc trƣng ƣu việt của nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN mà việc tiếp tục xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế 

này là một bƣớc đi đúng đắn trong sự nghiệp của toàn dân tộc ta.  

Một số kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của đông 

đảo quần chúng nhân dân đối với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

nước ta  

Một là, không ngừng, tích cực tổ chức công tác tuyên truyền, xây dựng kết cấu 

hạ tầng thông tin đồng bộ hiện đại, không ngừng phát triển hƣớng tới nhiều góc độ tiếp 

cận hiệu quả nhằm tạo nên hệ sinh thái để cung cấp một cách khoa học bài bản mọi cơ 
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sở lý luận và các đặc trƣng cơ bản của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN đối 

với mọi thành phần kinh tế trong xã hội đặc biệt là đối với doanh nhân, doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc (một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế) nhằm phổ biến 

cho đông đảo nhân dân trong nƣớc, đồng bào ta ở nƣớc ngoài hiểu và nắm rõ cơ chế 

hoạt động, các đặc trƣng cơ bản của nền kinh tế hiện hành, qua đó giúp nâng cao nhận 

thức và củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân.  

Hai là, chủ động tổ chức các hội thảo quốc tế có sự tham gia của các cơ quan 

quản lý hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế - tài chính uy tín trên thế giới, 

đẩy mạnh gia tăng liên kết hợp tác trong nghiên cứu nhằm học hỏi chia sẻ những kinh 

nghiệm quý báu trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý nền KTTT. 

Tổ chức các hoạt động này là cơ hội để chúng ta quảng bá, lan tỏa những thành tựu và 

đặc trƣng ƣu việt của học thuyết kinh tế của mình, đồng thời góp phần đƣợc sự ủng hộ 

giúp sức và đánh giá cao của bạn bè quốc tế.  

Ba là, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng và cơ sở lý luận về 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, có phƣơng án bảo vệ từ xa; không ngừng xây 

dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận, có các cơ chế xử lý nghiêm minh đủ răn đe nhằm biến 

lý luận thành thanh gƣơm sắc nhọn, pháp luật thành lá khiên chắc chắn để chống lại sự 

tấn công của các thế lực thù địch chống phá, mị dân nhằm phủ định tính tất yếu, hiệu quả 

và những thành tựu to lớn của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ở nƣớc ta.  

Bốn là, tiến hành thẩm định, xây dựng hình thành lý thuyết để tạo nên một bộ 

môn đại cƣơng mới tại các trƣờng đại học, cao đẳng trên toàn quốc đặc biệt là các 

trƣờng thuộc khối kinh tế - tài chính nhằm cung cấp, phổ cập và củng cố những kiến 

thức chuyên sâu về thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN một cách khoa học 

bài bản hƣớng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lƣợng cao đông đảo, vừa hồng vừa 

chuyên, để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng xã hội.  

Năm là, có chính sách khuyến khích nghiên cứu và phát động nhiều phong trào 

nghiên cứu các quy luật vận hành của thị trƣờng trong toàn dân, nhằm tìm tòi những lỗ 

hổng và phân biệt rõ rệt các mặt ƣu khuyết điểm của cơ chế thị trƣờng, từ đó góp phần 

khắc phục những mặt trái của nó, củng cố hoàn thiện hơn vai trò định hƣớng và điều 

tiết của nhà nƣớc đối với thị trƣờng.  

 

Tài liệu tham khảo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lê nin, (Dành cho bậc đại 

học - không chuyên lý luận chính trị).  

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học - 

không chuyên lý luận chính trị).  
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Tác động của công nghệ thông tin  

đến hệ thống thông tin kế toán  

thời kỳ hội nhập và phát triển 
Bùi Thị Linh Quyên - CQ56/02.03 

rong điều kiện Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 

thế giới cũng nhƣ khu vực, công tác kế toán luôn đồng hành xuyên suốt với 

quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng 

của hoạt động này đã làm cho dữ liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên phong 

phú hơn và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin kế toán ngày 

càng cần thiết. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thiết thực, việc ứng dụng công nghệ 

thông tin cũng gây không ít khó khăn cho ngƣời sử dụng, tạo sự rủi ro về tính tin cậy 

của hệ thống thông tin kế toán. 

Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 

Trong doanh nghiệp luôn tồn tại hệ thống thông tin quản lý nhằm cung cấp thông 

tin cho công tác quản lý đơn vị. Hệ thống thông tin kế toán là một cấu phần của hệ 

thống thông tin quản lý, nhằm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Hệ thống thông tin kế toán bao gồm 5 bộ phận:  

- Thu thập dữ liệu. 

- Xử lý dữ liệu. 

- Lƣu trữ. 

- Cung cấp thông tin. 

- Kiểm soát và phản hồi. 

Các bộ phận này có mối liên hệ mật thiết với nhau nhằm thực hiện quy trình xử 

lý của kế toán một cách nhuần nhuyễn, đồng thời kết nối với các hoạt động của doanh 

nghiệp, góp phần hình thành và duy trì các hoạt động tạo ra giá trị của doanh nghiệp. 

Tác động của công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán 

Công nghệ thông tin đã góp phần làm thay đổi công tác tổ chức kế toán nói 

chung và chất lƣợng thông tin kế toán nói riêng. Biểu hiện rõ nhất ở phƣơng thức xử lý 

T 
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dữ liệu và cung cấp thông tin kế toán có những bƣớc nhảy vọt so với quy trình xử lý kế 

toán thủ công trƣớc đây. Cụ thể: 

Thứ nhất, về quy trình xử lý kế toán nói chung. Tất cả các giai đoạn của quy 

trình kế toán từ thu nhập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin đều có thể đƣợc máy 

móc, công nghệ thay thế. Các công việc đơn giản nhƣ nhập liệu, xử lý các bút toán tự 

động, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đƣợc thay thế tự động bằng các công nghệ 

hoặc bằng các phần mềm. Điều này dẫn đến sự thay đổi về thói quen, cũng nhƣ quy 

trình của kế toán, số lƣợng nhân viên kế toán, nhà quản trị lãnh đạo doanh nghiệp 

chuyên nghiệp hơn, giảm bớt áp lực về chi phí, nhân lực, cơ sở hạ tầng. 

Thứ hai, về thu thập dữ liệu. Chứng từ kế toán là một phƣơng tiện quan trọng 

trong việc thu thập các dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin kế toán. Với thƣơng mại 

truyền thống, khi các chứng từ kế toán thƣờng đƣợc làm bằng giấy và đƣợc lƣu trữ thủ 

công theo đúng quy định của pháp luật về chứng từ kế toán. Nhƣng với thƣơng mại 

điện tử, tất cả các hoạt động liên quan đến chứng từ kế toán từ khâu lập, luân chuyển 

và lƣu trữ chứng từ kế toán đều đƣợc số hóa hoàn toàn và đƣợc thay thế bằng hóa đơn 

điện tử. Với chứng từ điện tử, việc ghi chép và hạch toán ban đầu hoàn toàn không 

thực hiện trên giấy mà thực hiện thông qua quá trình nhập dữ liệu và hệ thống chuyển 

giao dữ liệu điện tử, đồng thời việc xét duyệt đƣợc thực hiện thông qua việc nhập các 

mật mã hay chữ ký điện tử. 

Thứ ba, về tính trung thực và đáng tin cậy của thông tin kế toán. Khi sử dụng các 

phần mềm kế toán hay ứng dụng Excel trong công tác ghi chép kế toán đã cho thấy hiệu 

quả giảm lỗi dữ liệu, giảm chi phí và cải thiện hiệu suất lao động của nhân viên kế toán. 

Thứ tư, về tính kịp thời trong quá trình xử lý số liệu và cung cấp thông tin. Khả 

năng tính toán, tốc độ xử lý, khả năng truy cập, chia sẻ, truyền tải dữ liệu trên mạng 

máy tính đã giúp cho việc xử lý thông tin kế toán một cách nhanh chóng, chính xác. 

Điều này đƣợc biểu hiện cụ thể thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, 

báo cáo thống kê,… 

Khó khăn gặp phải khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông 

tin kế toán 

Thứ nhất, thiết bị xử lý. Trong điều kiện tin học hóa, công tác kế toán phụ thuộc 

rất nhiều vào hệ thống thiết bị, do vậy những gian lận xảy ra ngoài yếu tố của ngƣời 

làm kế toán, còn có thể là do trục trặc của đƣờng truyền dữ liệu. 

Thứ hai, phần mềm kế toán. Trong môi trƣờng máy tính, phần mềm kế toán đƣợc 

ví nhƣ trái tim, linh hồn của hệ thống thông tin kế toán. Ƣu việt của việc sử dụng phần 
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mềm kế toán là đảm bảo tính thống nhất, quy trình xử lý ngăn ngừa sai sót, nhƣng cũng 

có những hạn chế nhất định về tính chính xác, dễ xảy ra các gian lận liên quan đến phần 

mềm thông qua mã bị lỗi. Hiện nay, việc sử dụng phần mềm kế toán đã khá phổ biến, 

nhƣng nếu phần mềm đƣợc lập trình sai, hay phần mềm thiết kế không phù hợp với chế 

độ kế toán, thông tin kế toán bị đánh cắp, lỗi thiết bị,… sẽ gây những khó khăn nhất định 

cho ngƣời sử dụng, tạo rủi ro về tính tin cậy, bảo mật của thông tin kế toán. 

Thứ ba, quy trình xử lý thƣờng gặp những phát sinh nhƣ: 

- Các dấu vết nghiệp vụ không quan sát đƣợc bằng mắt bởi các dấu vết kiểm toán 

thƣờng không đƣợc lƣu lại, hoặc chỉ lƣu trong thời gian ngắn và phải cần tới sự hỗ trợ 

của máy tính. Điều này gây khó khăn cho ngƣời sử dụng trong việc kiểm tra, phát hiện 

kịp thời các sai sót, đặc biệt là các sai sót trong chƣơng trình ứng dụng. 

- Xét duyệt và thực hiện nghiệp vụ. Trong môi trƣờng tin học hóa, một số nghiệp 

vụ có thể đƣợc thực hiện tự động và không lƣu lại phê duyệt trên chứng từ đó, do đó, 

có thể xảy ra các trƣờng hợp ghi nhận dữ liệu sai, không đầy đủ, không hợp lệ. 

- Cập nhật một lần, ảnh hƣởng tới nhiều tập tin và xử lý tự động theo chƣơng 

trình bởi các chƣơng trình máy tính xử lý hàng loạt nghiệp vụ cùng loại theo cùng một 

phƣơng pháp. Vì vậy nếu có khiếm khuyết trong chƣơng trình hoặc phần cứng có thể 

sẽ làm cho tất cả nghiệp vụ cùng bị xử lý và đƣa ra kết quả sai lệch. 

Thứ tư, dữ liệu kế toán. Các dữ liệu đƣợc nhập trực tiếp vào máy tính mà không 

cần chứng từ bằng giấy là những trƣờng hợp đã từng xảy ra trong hệ thống thông tin kế 

toán. Vì vậy, dữ liệu kế toán khi bị sửa chữa rất khó phát hiện dấu vết kiểm toán. 

Thứ năm, thông tin kế toán. Tất cả các dữ liệu đều đƣợc lƣu trữ trên tập tin cơ sở 

dữ liệu trong môi trƣờng kế toán tin học hóa. Điều này cho phép ngƣời sử dụng tạo 

trực tiếp thông tin một cách thuận tiện và hệ thống. Nhƣng bên cạnh đó, môi trƣờng 

này cũng sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất cắp dữ liệu, dữ liệu đƣợc sử dụng sai mục đích, 

thông tin kế toán không đầy đủ, không kịp thời. 

Thứ sáu, nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với độ tin cậy của hệ thống thông tin 

kế toán. Hệ thống thông tin kế toán chứa rất nhiều thông tin cá nhân về khách hàng, 

nhà cung cấp, nhân sự công ty do đó việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin phải 

đƣợc sử dụng một cách hợp lý, hợp pháp. 

Đề xuất giải pháp 

Thứ nhất, nâng cao bảo mật thông tin kế toán. Hệ thống thông tin kế toán có thể 

chứa các thông tin nhạy cảm về kế toán tài chính nhƣ: dòng tiền, nhân sự, chiến lƣợc 



41 
Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 07/2021 

  

kinh doanh,.. Do vậy, bảo mật hệ thống thông tin kế toán sẽ giúp ngăn chặn tình trạng 

rò rỉ thông tin.  

Thứ hai, nâng cao trình độ và phẩm chất đội ngũ cán bộ nhân viên. Doanh 

nghiệp nên tập trung đào tạo nhân lực theo hƣớng phát triển năng lực quản lý, năng lực 

chuyên môn để nắm bắt kỹ thuật, phân tích dữ liệu; vận dụng sự tiến bộ của khoa học 

công nghệ vào chu trình của hệ thống thông tin kế toán. 

Thứ ba, phân quyền hạn và trách nhiệm cho các nhân viên. Việc làm này sẽ ngăn 

chặn sự truy cập trái phép, doanh nghiệp cũng có thể theo dõi, giám sát các hoạt động 

truy cập vào hệ thống thông qua nhật ký truy cập, kiểm soát thời gian đăng nhập, mã 

ngƣời truy cập,… 

Thứ tư, bảo vệ sự xâm nhập bất hợp pháp vào các thiết bị xử lý. Để hạn chế nguy 

cơ mất máy tính hay bị tiết lộ, phá hoại thông tin thì phòng máy và cơ sở dữ liệu cần 

đƣợc bảo vệ chặt chẽ, thực hiện sao lƣu dự phòng các dữ liệu kế toán bằng các thiết bị 

lƣu trữ ngoại vi nhƣ ổ cứng, đĩa nén, đĩa CD,… Cùng với đó, doanh nghiệp cần tăng 

cƣờng thủ tục bảo trì, sử dụng các kỹ thuật công nghệ tƣơng ứng để chống đƣợc virus 

và các phần mềm độc hại, ngăn chặn hành vi phá hoại dữ liệu. 

Thứ năm, về phương tiện kỹ thuật: DN cần áp dụng sự tiến bộ của khoa học công 

nghệ vào công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán, cần phải đầu tƣ đồng bộ hệ 

thống máy vi tính, trang thiết bị công nghệ hiện đại cho kế toán để tổ chức thu nhận, 

xử lý, cung cấp, lƣu trữ và kiểm soát thông tin. Đây là giải pháp tối ƣu nhằm cung cấp 

cho việc thực hiện có hiệu quả hoạt động quản trị nguồn lực, tạo ra giá trị cho DN, 

tăng cƣờng khả năng cạnh tranh trong môi trƣờng hội nhập kinh tế. 

Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị: Các DN cần thiết lập hệ 

thống báo cáo kế toán quản trị phù hợp với đặc điểm hoạt động. Nhu cầu thông tin của 

các nhà quản trị cần hƣớng tới việc lập báo cáo cung cấp thông tin kiểm soát, ra quyết 

định quản lý... Hệ thống báo cáo cũng cần phải đƣợc vận dụng một cách kết hợp, bổ 

sung và tăng hiệu quả quản lý của nhà quản trị. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://sapuwa.com/tac-dong-cua-cong-nghe-thong-tin-den-he-thong-thong-tin-ke-toan-doanh-

nghiep.html 
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Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn 

lậu ở nước ta - Thực trạng và giải pháp 
Hà Ngọc Huyền - CQ57/22.03CLC  

Trần Anh Thắng - CQ57/09.02CLC  

rong nhiều năm gần đây, tình hình buôn lậu ở nƣớc ta đã và đang diễn biến hết 

sức phức tạp, có sức tăng nhanh cả về quy mô đến chủng loại hàng hóa và thiệt 

hại gây ra. Đây là thứ “quốc nạn” gây nhiều tác động xấu đến kinh tế, chính trị, 

văn hóa và an ninh trật tự, là một trong những thách thức, nguy cơ cản trở quá trình đổi 

mới đất nƣớc.  

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc 

ta tập trung thực hiện, song hiệu quả đạt đƣợc chƣa cao. Trƣớc tình hình đó, rất cần có 

chính sách và giải pháp nhằm đáp ứng đƣợc tính cấp thiết thực tế và đấu tranh phòng 

chống tội phạm buôn lậu trên đất nƣớc.  

Thực trạng tình hình buôn lậu ở nước ta trong năm 2020 

Trong công tác chống buôn lậu năm 2020 vừa qua, gian lận thƣơng mại và hàng 

giả, các lực lƣợng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 185.000 vụ việc vi phạm, thu nộp 

ngân sách gần 25.000 tỷ đồng (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019), khởi tố 2.543 

vụ án, với hơn 3.502 đối tƣợng.  

Quý III năm 2020, các lực lƣợng chức năng cả nƣớc đã phát hiện, xử lý 63.110 

vụ việc vi phạm (giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp NSNN 4.386 tỷ 947 

triệu đồng (giảm 30% so với cùng kỳ), khởi tố 369 vụ (tăng 14% so với cùng kỳ), 454 

đối tƣợng (tăng 25% so với cùng kỳ). 

Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, các lực lƣợng chức năng cả nƣớc đã phát hiện, 

xử lý 138.374 vụ việc vi phạm (giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp NSNN 

15.678 tỷ 655 triệu đồng (tăng 26,5% so với cùng kỳ), khởi tố 1.497 vụ (giảm 8,44% 

so với cùng kỳ), 1.800 đối tƣợng (giảm 6% so với cùng kỳ). 

Đặc biệt, trong năm 2020 các lực lƣợng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị 

trƣờng, chống sản xuất kinh doanh, các mặt hàng y tế giả, kém chất lƣợng, không rõ 

nguồn gốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính 

phủ và các địa phƣơng, đƣợc ngƣời dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình hình 

tội phạm, buôn lậu, gian lận thƣơng mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. 

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm buôn lậu 

Nguyên nhân và điều kiện của tình trạng phạm tội là tổng thể những hiện tƣợng 

tiêu cực và quá trình xã hội làm phát sinh và tồn tại tội phạm trong xã hội. Do đó, để 

T 
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xác định nguyên nhân của tình hình tội phạm buôn lậu, bài viết xin trình bày theo 4 

nhóm sau:  

Một là, nguyên nhân và điều kiện về kinh tế - xã hội 

Do sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Sản phẩm trong nƣớc giá 

thành cao, chủng loại nghèo nàn nên không chỉ không đủ sức cạnh tranh trên thị 

trƣờng mà còn rất thiếu so với nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong khi đó, hàng hóa 

của các nƣớc trong khu vực rất đa dạng, mẫu mã đẹp, giá thành lại thấp nên đƣợc 

nhiều ngƣời tiêu dùng trong nƣớc chấp nhận. Sự chênh lệch quá lớn về giá giữa hàng 

hóa trong nƣớc và hàng nhập khẩu chính là động lực thúc đẩy hoạt động buôn lậu của 

bọn tội phạm, bất chấp mọi sự ràng buộc của hàng rào thuế quan cũng nhƣ những hậu 

quả pháp lý mà họ phải gánh chịu. 

Cùng với những tác động tích cực thì những yếu tố mặt trái của nền kinh tế thị 

trƣờng đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, nhiều lao động thất nghiệp, 

thiếu việc làm… Lực lƣợng này ngày càng gia tăng, kéo theo đó ngày càng nhiều lao 

động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, mặt khác hiểu biết về chính sách, pháp luật lại hạn 

chế, do đó đã tiếp tay đắc lực cho các đầu nậu buôn lậu trong việc đai vác hàng thuê.  

Hai là, nguyên nhân và điều kiện về tâm lý - xã hội  

Trong xã hội có những ngƣời mang tâm lý tiêu cực, biểu hiện cụ thể là sự tham 

lam, vị kỷ, mong muốn thỏa mãn những nhu cầu vật chất cá nhân bằng bất cứ giá nào, 

khát vọng làm giàu bằng mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn, ý thức coi thƣờng pháp luật. 

Có thể nói đây luôn là động lực của hành vi vi phạm tội buôn lậu, là nguyên nhân trực 

tiếp của tội phạm buôn lậu. 

Mặt khác, do mặt bằng dân trí ở nƣớc ta còn thấp, nhất là ở các vùng miền núi, 

các vùng giáp biển, các hủ tục và tệ nạn chậm đƣợc khắc phục khiến cho ý thức pháp 

luật bị hạn chế, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm buôn lậu. 

Ba là, nguyên nhân và điều kiện về cơ chế quản lý 

Chƣa chú trọng đến việc tổ chức một đội ngũ cán bộ vững mạnh, việc bổ nhiệm 

cán bộ vào những vị trí nhất định còn mang tính chủ quan mà không đánh giá đúng 

đắn về năng lực. 

Việc phát hiện, xử lý cán bộ sai phạm còn mang tính hữu khuynh, nƣơng nhẹ dẫn 

đến hình thức kỉ luật không có tác dụng ngăn ngừa chung. 

Do tình trạng thiếu các quy định của pháp luật hoặc quy định của pháp luật không phù 

hợp với thực tiễn đã và đang gây nên những khó khăn nhất định trong công tác quản lý. 

Do điều kiện địa lý tự nhiên khó khăn, việc quản lý nhân khẩu, các đối tƣợng 

tạm trú, tạm vắng trên đại bàn chƣa thực sự đƣợc quan tâm triệt để. 
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Bốn là, nguyên nhân và điều kiện về đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu 

Do đội ngũ cán bộ còn thiếu, đồng thời chƣa đƣợc đào tạo thƣờng xuyên gây ra 

tình trạng bỏ sót tội phạm. 

Trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống buôn lậu còn lạc hậu, trong khi 

tội phạm buôn lậu sử dụng rất nhiều công nghệ tinh vi, vì vậy gây nhiều khó khăn 

trong việc phát hiện, chặn bắt và xử lý. 

Đời sống của các cán bộ, công chức Nhà nƣớc làm công tác đấu tranh chống 

buôn lậu nhìn chung còn nhiều khó khăn. 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm 

buôn lậu ở nước ta 

*Giải pháp về kinh tế - xã hội 

Thứ nhất, Nhà nƣớc cần quan tâm đẩy mạnh phát triển nền sản xuất trong nƣớc 

nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam ngay trong thị trƣờng nội địa và 

thị trƣờng quốc tế.  

Thứ hai, Nhà nƣớc cần xây dựng định hƣớng phát triển ngành, hàng cụ thể, phù 

hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu trên cơ sở quy luật cung - cầu của 

nền kinh tế thị trƣờng.  

Thứ ba, Nhà nƣớc cần có chính sách thu hút, khuyến khích đầu tƣ của các doanh 

nghiệp tới các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các vùng biên giới, ven biển, 

góp phần tạo công ăn việc làm, không ngừng nâng cao đời sống của ngƣời dân nơi đây.  

Thứ tư, tăng cƣờng công tác thu thập xử lý thông tin, chủ động xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa, kịp thời xác lập chuyên án, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm. Chủ 

trì, phối hợp với các lực lƣợng chức năng nhƣ công an, biên phòng, cảnh sát biển, kiểm 

lâm, quản lý thị trƣờng... chia sẻ thông tin, nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, xử lý 

nghiêm các đối tƣợng buôn lậu. 

*Giải pháp về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật 

Thứ nhất, cần xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác 

giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dƣới sự lãnh 

đạo thống nhất của Đảng. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần đẩy 

đủ, toàn diện; đƣợc chọn lọc, hệ thống hóa sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của 

các đối tƣợng ở các độ tuổi khác nhau. 

Thứ hai, tăng cƣờng đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Công 

tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải đa dạng, sinh động, thông qua các 

hình thức, phƣơng pháp truyền tải thích hợp. 
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*Giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý  

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các lực lƣợng có 

chức năng phòng chống buôn lậu vững mạnh và tinh nhuệ; tập trung đào tạo và đào tạo lại 

nguồn cán bộ cho các lực lƣợng này theo hƣớng nâng cao trình độ và năng lực công tác.  

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện bộ máy Nhà nƣớc theo hƣớng tinh giản, 

khắc phục những bất cập, chồng chéo trong cơ chế quản lý. 

Thứ ba, đổi mới hơn nữa cơ chế quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất - 

nhập khẩu; theo dõi chặt chẽ những loại hàng hóa đã tạm nhập vào trong nƣớc. 

Thư tư, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy thông hành cho ngƣời dân ở khu vực biên 

giới; tăng cƣờng công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đối với dân cƣ nơi đây. 

*Giải pháp giúp hoàn thiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm 

buôn lậu 

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung các luật về thuế; mạnh dạn giảm thuế nhập khẩu đối 

với những mặt hàng mà hàng nội địa có khả năng cạnh tranh.  

Thứ hai, thắt chặt mối quan hệ giữa các cơ quan chức năng chống buôn lậu (Bộ 

đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển, Quản lý thị trƣờng và Công an) không chỉ ở 

khu vực biên giới, trên biển, trên bộ mà cả ở sâu trong nội địa nhằm tạo nên sức mạnh 

tổng hợp tấn công vào bọn buôn lậu. 

Thứ ba, tăng cƣờng cuộc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác 

tội phạm buôn lậu nhằm tạo thế chủ động tấn công tội phạm buôn lậu ở mọi địa bàn, mọi 

thời điểm. Biểu dƣơng, khen thƣởng kịp thời những gƣơng ngƣời tốt, việc tốt; đồng thời 

có các biện pháp xử lý, cảnh cáo, răn đe những kẻ bao che cho tội phạm buôn lậu. 

Kết luận: Có thể nói, buôn lậu và tội phạm buôn lậu là một hiện tƣợng kinh tế - 

xã hội đã và đang là vấn đề hết sức nóng bỏng đƣợc dƣ luận cả nƣớc quan tâm. Để đấu 

tranh phòng chống tội phạm buôn lậu có hiệu quả, cần có dự báo sát thực, đồng thời 

thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp, từ đó giúp tăng trƣởng kinh tế và thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn đất nƣớc ta.  

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/chu-dong-dau-tranh-ngan-chan-buon-lau-gian-

lan-thuong-mai-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-331927.html 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-hang-that-gia/phat-hien-xu-ly-63-110-vu-buon-lau-va-gian-lan-

thuong-mai-trong-quy-ba-621187/ 

 

https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/chu-dong-dau-tranh-ngan-chan-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-331927.html
https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/chu-dong-dau-tranh-ngan-chan-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-331927.html
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-hang-that-gia/phat-hien-xu-ly-63-110-vu-buon-lau-va-gian-lan-thuong-mai-trong-quy-ba-621187/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-hang-that-gia/phat-hien-xu-ly-63-110-vu-buon-lau-va-gian-lan-thuong-mai-trong-quy-ba-621187/
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Trà chanh - Mô hình  

kinh doanh lâu dài hay xu thế? 
Nguyễn Hồng Hạnh - CQ57/22.04CL 

hời gian đỉnh cao của mô hình kinh doanh trà sữa, quán cà phê Hong Kong, mì 

cay,… đã sớm chấp nhận nhƣờng chỗ cho sự phát triển thịnh vƣợng của mô 

hình kinh doanh trà chanh chỉ trong năm. Vì thế hàng loạt những quán trà 

chanh vỉa hè mọc lên ở khắp mọi ngõ phố. Thức uống bình dân với cách pha đơn giản 

đã trở thành món đặc sản ai ai cũng biết. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này phát triển 

một cách nhanh chóng cũng để lại dấu chấm hỏi lớn trong suy nghĩ “liệu đây là mô 

hình kinh doanh lâu dài hay chỉ tồn tại nhất thời trong xu thế hiện tại”?  

1. Sự nở rộ của mô hình kinh doanh trà chanh  

Khoảng hơn một năm trở lại đây, khi thị trƣờng kinh doanh trà sữa bắt đầu bão 

hòa và có dấu hiệu đi xuống, nhiều nhà đầu tƣ đã chuyển sang mô hình kinh doanh 

tiệm trà chanh kiểu mới. Hàng loạt quán trà chanh theo mô hình kinh doanh chuỗi mọc 

lên nhƣ nấm tại các thành phố lớn. Nhƣ nội thành Hà Nội, trong phạm vi bán kính 1km 

không khó để bắt gặp đƣợc quán trà chanh. Không chỉ mở rộng ở các thành phố lớn mà 

mô hình này còn đƣợc nhƣợng quyền kinh doanh ở nhiều tỉnh thành trên cả nƣớc.  

Trà chanh giờ đây không chỉ gắn liền với những địa điểm vỉa hè, góc phố. Với 

lần trở lại đầy ấn tƣợng, thứ đồ uống bình dân đƣợc nâng cấp lên một phiên bản mới 

cao cấp hơn, cả về hình thức lẫn sự đa dạng trong menu cùng decor đẹp, bắt mắt, đa 

dạng đồ uống, không gian thoải mái, giá thành phải chăng… Tất cả đều những điểm 

cộng khiến mô hình kinh doanh chuỗi trà chanh phát triển nhanh thần tốc.  

Sự “tái sinh” của thức uống bình dân này phát triển mạnh mẽ với gần 10 thƣơng 

hiệu trà chanh lớn, đầy tên tuổi nhƣ: Tmore, Bụi phố, Tiệm trà chanh, Chil, Layla… 

Có thể thấy, trà chanh có thƣơng hiệu đang dần chiếm lĩnh thị trƣờng nhƣ cơn sốt trà 

sữa cách đây không lâu. 

2. Lý giải nguyên nhân tăng trưởng “thần tốc” của mô hình kinh doanh 

trà chanh 

Từ thực tế, có thể thấy, lối sống của giới trẻ hiện nay đều cần một không gian 

gần gũi và bình dân để tụ tập cùng bạn bè. Chính vì nhu cầu cực cao, nên kinh doanh 

trà chanh luôn trong tình trạng “mua may bán đắt”. Đây là một mô hình kinh doanh 

đơn giản và hấp dẫn bởi: 

Vốn đầu tư ít 

Nếu nhƣ đối với mô hình kinh doanh cà phê, trà sữa… bạn phải cần một nguồn 

T 
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vốn lớn để đầu tƣ vào cửa hàng. Còn với mô hình kinh doanh trà chanh bạn chỉ cần số 

vốn ít bởi mô hình đánh vào phân khúc bình dân, giá rẻ. Khách hàng đa phần là giới 

trẻ, thế hệ Gen Y, Gen Z đơn giản là cần một không gian thoải mái để tụ tập tán gẫu 

nhƣng cũng cần quán có không gian rộng, trang trí bắt mắt và một chút thƣơng hiệu 

tên tuổi để “check in”. Vậy nên những cửa hàng nhƣợng quyền mô hình kinh doanh 

chuỗi trà chanh mọc lên nhƣ nấm với số vốn bỏ ra thấp hơn nhiều so với mở cửa hàng 

trà sữa, cà phê, chƣa kể thị trƣờng trà sữa đang dần bão hòa và có dấu hiệu xuống dốc. 

Lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh 

Với số vốn đầu tƣ ban đầu không quá nhiều cộng với nguồn nguyên liệu rẻ, dễ 

mua dễ tìm. Nếu so sánh việc vận hành một quán cà phê hay trà sữa cao cấp thì kinh 

doanh trà chanh lãi gấp nhiều lần. Nếu tính trung bình giá một cốc trà chanh hiện nay 

tại những cơ sở nổi tiếng là 15.000 VNĐ, một ngày chỉ cần bán 400 cốc đã thu về số 

tiền là 6 triệu đồng. Con số doanh thu cả tháng có thể lên tới gần 200 triệu. Trừ hết 

những chi phí đầu tƣ và vận hành thì trung bình một quán trà chanh vỉa hè theo mô 

hình kinh doanh chuỗi này có thể mang về mức lợi nhuận từ 60-80 triệu đồng, là doanh 

thu đáng mơ ƣớc với nhiều cửa hàng cà phê, trà sữa cùng phân khúc.  

Mở ở đâu cũng dễ bán 

Một điều quan trọng không kém chính là vị trí địa điểm. Trà chanh là một thức 

uống phổ biến với tất cả mọi ngƣời. Hơn thế nữa, khách hàng cũng luôn mong muốn 

có một tiệm trà chanh mở gần nhà để tiện đi lại. Vậy nên các cửa hàng trà chanh theo 

mô hình nhƣợng quyền đều đƣợc đặt tại những vị trí đẹp, bắt mắt, khu vực đông dân 

cƣ nên sức hút cũng không hề nhỏ với ngƣời dùng. 

Đúng người đúng thời điểm 

Nhìn thấy nhu cầu của giới trẻ là một không gian rộng, thoải mái trò chuyện tán 

ngẫu; một không gian với thiết kế màu sắc tƣơi trẻ phù hợp để “check in, sống ảo”, các 

quán trà chanh tập trung chủ yếu vào đối tƣợng khách hàng này. Cầu lớn thì ắt sẽ có 

cung, chọn đối tƣợng khách hàng nhắm tới cũng là một phần quan trọng của kinh doanh.  

3. Tiệm trà chanh - Mô hình kinh doanh lâu dài hay xu thế một thời? 

Năm 2019 là một năm phát triển của mô hình kinh doanh trà chanh. Nhƣng liệu 

mô hình kinh doanh này có đƣợc bền lâu và đứng vững trong thời gian dài. Đó sẽ là xu 

hƣớng phát triển của thị trƣờng F&B trong năm tới? Cũng giống nhƣ những mô hình 

kinh doanh sớm nở chóng tàn “Sự tàn phá một thời của trà chanh để lại bài học về một 

thời kỳ phồn vinh là có hạn”.  

 

Tài liệu tham khảo: 

https://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/no-ro-mo-hinh-kinh-doanh-tra-chanh-theo-

chuoi/112193.htm  

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/su-that-ve-kinh-doanh-tra-chanh-von-it-lai-nhieu-

20190905151821057.htm   

https://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/no-ro-mo-hinh-kinh-doanh-tra-chanh-theo-chuoi/112193.htm
https://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/no-ro-mo-hinh-kinh-doanh-tra-chanh-theo-chuoi/112193.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/su-that-ve-kinh-doanh-tra-chanh-von-it-lai-nhieu-20190905151821057.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/su-that-ve-kinh-doanh-tra-chanh-von-it-lai-nhieu-20190905151821057.htm
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Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ 

giúp ngành công nghiệp Việt Nam  

tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng  

và giá trị toàn cầu 
Nguyễn Thị Như Hảo - CQ57/02.01 

ông nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động 

và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp 

của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế. Phát triển công 

nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất 

lƣợng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình; giúp tăng khả 

năng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, 

thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nƣớc. Từ đó, tạo tính lan 

tỏa mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp trong nƣớc có thể tham gia sâu vào chuỗi cung 

ứng của các doanh nghiệp FDI và chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia. 

Công nghiệp hỗ trợ là gì? Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 

hiện nay 

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ 

kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, 

chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tƣ liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng. 

Hiện nay, một số ngành công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam nhƣ điện tử, dệt 

may, da giày, lắp ráp ô tô, xe máy… vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập 

khẩu, khiến sản xuất nhiều khi còn manh mún, bị động, chi phí sản xuất cao. Trong 

thời gian qua, Nhà nƣớc cũng đã có định hƣớng ƣu đãi cho các DN hỗ trợ, tuy nhiên 

những ƣu đãi này chƣa rõ ràng và đang dƣới hình thức cào bằng.  

Sau khi Việt Nam đã gia nhập WTO, AFTA những DN FDI còn trụ lại hoặc đầu 

tƣ mới, họ thực sự mong muốn tìm cơ hội đầu tƣ lâu dài và hợp tác với Việt Nam, 

nhƣng lại gặp phải những trở lực rất lớn đó là ngành CNHT của Việt Nam còn yếu dẫn 

đến mặc dù các DN FDI này đầu tƣ vào Việt Nam nhƣng vẫn phải nhập khẩu vật tƣ 

linh kiện từ nƣớc ngoài. Chính vì vậy, khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại các quốc gia 

cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, 

C 
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Nhật Bản..., các ngành công nghiệp trong nƣớc đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc 

bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất trong thời gian đầu năm 2020. Phải đến khi các 

quốc gia nêu trên đã qua đỉnh dịch, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu cho 

các ngành sản xuất của Việt Nam mới đƣợc phục hồi. 

Việc đánh giá tác động ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19 đến các ngành sản 

xuất trong nƣớc đã cho thấy rõ một trong những điểm yếu lớn nhất của kinh tế Việt Nam: 

nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nƣớc 

ngoài; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ đƣợc về các 

yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, 

nguyên vật liệu nhập khẩu khiến giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa 

rất thấp. 

Qua các năm gần đây, các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến chiếm tỷ trọng 

cao gần 40% trong tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, nhƣng 

chỉ đóng góp khoảng gần 14% GDP, giá trị gia tăng rất thấp so với các ngành công 

nghiệp khác. Số liệu của OECD cũng cho thấy, 5 năm trở lại đây, trong cơ cấu giá trị 

gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giá trị gia tăng từ nƣớc ngoài 

vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ hàm lƣợng 

giá trị gia tăng nội địa vẫn còn thấp và chƣa có nhiều chuyển dịch đáng kể (02 mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là hàng dệt may và hàng điện tử có tỷ lệ giá trị 

gia tăng trong nƣớc chỉ lần lƣợt là hơn 50% và hơn 37%). 

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm 

và định hƣớng là một trong những ngành ƣu tiên phát triển và đƣợc ƣu đãi đầu tƣ. Với 

sự ra đời của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản chính sách liên quan, hệ thống 

pháp luật, chính sách về công nghiệp hỗ trợ ngày càng đƣợc hoàn thiện, góp phần hỗ 

trợ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển và lớn mạnh.  

Hạn chế của ngành CNHT tại Việt Nam 

Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế và 

phát sinh những vấn đề mới. 

Thứ nhất, Mặc dù đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển CNHT, nhƣng 

hoạt động của ngành vẫn thiếu tính chiến lƣợc định hƣớng toàn diện, thiếu cơ chế giám 

sát các chủ thể trong hoạt động CNHT và đặc biệt là chƣa thể tận dụng hết các lợi ích 

của các hiệp định thƣơng mại tự do trong việc phát triển ngành, tạo điều kiện để các 

doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Thứ hai, Trong giai đoạn đầu phát triển, ngành CNHT còn nhiều hạn chế và yếu 

kém, chƣa đủ nguồn lực để vƣơn ra chiếm lĩnh thị trƣờng nƣớc ngoài, vì vậy thị trƣờng 

nội địa đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các chính sách 

phát triển các ngành công nghiệp chính nhƣ ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may… nhằm tạo 

thị trƣờng cho CNHT cũng chƣa đạt đƣợc những kết quả nhƣ mong muốn, gây ra các 

hạn chế trong việc phát triển chuỗi sản xuất trong nƣớc và quốc tế, khiến dung lƣợng 

thị trƣờng cho ngành CNHT thời gian vừa qua không đủ để thúc đẩy sự phát triển của 

ngành này. 

Thứ ba, Một số chính sách ƣu đãi, hỗ trợ tuy đã đƣợc quy định trong Nghị định 

của Chính phủ nhƣng chịu sự điều chỉnh của các luật chuyên ngành (nhƣ Luật Đất đai, 

Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đấu thầu…). Do đó, khi thực hiện còn gặp nhiều 

vƣớng mắc nhƣ chính sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV qua hệ thống ngân hàng 

phát triển, chính sách hỗ trợ DNNVV trong CNHT. Các cơ chế về ƣu đãi tín dụng đầu 

tƣ, về thuế, tiền thuê đất, đặc biệt là phân bổ nguồn lực để triển khai các chính sách về 

CNHT chƣa đƣợc cụ thể hóa… Việc thiếu các cơ chế này khiến doanh nghiệp CNHT 

khó khăn trong việc tiếp cận các hỗ trợ và ƣu đãi.  

Giải pháp cho phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

Với mục tiêu đề ra là đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% 

nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công 

nghiệp; có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh 

nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam… Chúng ta cần đề ra những giải 

pháp cụ thể, mang lại hiệu quả tối ƣu: 

Một là, Hoàn thiện chính sách phát triển CNHT: Trƣớc mắt, cần điều chỉnh, sửa 

đổi những quy định còn vƣớng mắc trong Nghị định số 111/2015/NĐ-CP liên quan đến 

phạm vi CNHT; làm rõ tiêu chí xác định đối tƣợng ƣu đãi; rà soát, cập nhật và điều 

chỉnh danh mục các sản phẩm CNHT ƣu tiên phát triển phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

Đồng thời, nghiên cứu ban hành chính sách thúc đẩy một số ngành công nghiệp ƣu tiên 

phát triển nhƣ: Cơ khí, ô tô, dệt may, da - giày, điện tử; nghiên cứu chiến lƣợc hỗ trợ 

xuất khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp trọng điểm… nhằm tạo thị trƣờng cho các 

ngành CNHT phát triển, bao gồm các chính sách về thị trƣờng, phòng vệ thƣơng mại và 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc cho DN. Đặc biệt, trong bối cảnh hàng rào thuế 

quan dần đƣợc gỡ bỏ khi Việt Nam tiến hành hội nhập thông qua các Hiệp định thƣơng 

mại tự do, Chính phủ cần xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

trong ngành CNHT phù hợp để bảo vệ sản xuất và ngƣời tiêu dùng trong nƣớc. 
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Hai là, Cần tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ƣu tiên phát triển nhằm tạo sự bứt phá về hạ 

tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của 

doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công 

nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua các chƣơng trình, kế hoạch 

quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 

Cùng với đó, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trƣờng lao động, phát triển hệ thống 

quản lý và đảm bảo chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo 

hƣớng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng 

dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực. 

Ba là, Tiếp tục thực hiện chính sách ƣu đãi về chính sách hỗ trợ, ƣu đãi về tài 

chính, về đất đai hạ tầng, thuế suất, lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, 

ƣu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nƣớc thực hiện cấp 

bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để 

thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ƣu 

tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ƣơng, ngân sách địa phƣơng và các 

nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi nƣớc ngoài. Có thể sử dụng nguồn vốn vay ƣu đãi để 

xây dựng một quỹ tài chính đảm bảo cho việc phát triển công nghiệp phụ trợ của 

những ngành đã đƣợc chỉ định. Việc chỉ định các ngành cần phát triển là việc chỉ rõ 

các phạm vi ƣu tiên để có nguồn ngân sách cụ thể, minh bạch. Minh bạch đƣợc khâu 

này cũng sẽ giúp các DN thu hút đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài vào lĩnh vực này; sự 

liên kết giữa các địa phƣơng, khu vực. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/cu-hich-lon-tu-chinh-sach-cho-cong-nghiep-ho-tro-

326441.html 
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Bàn thêm về Forex 
Nguyễn Thị Thảo Nhi - CQ56/02.04 

hỉ cần tìm kiếm từ khóa "đầu tƣ Forex" trên Google, sẽ có ngay 6 triệu kết 

quả. Hàng loạt sàn đầu tƣ tự nhận là "nền tảng số một dành cho nhà đầu tƣ", 

"sàn Forex tốt nhất hiện nay" cùng với các website hƣớng dẫn chi tiết về cách 

mở tài khoản, chuyển - rút tiền và giao dịch hiệu quả. 

Vậy forex là gì? Forex đƣợc hiểu nôm na là giao dịch ngoại hối, tức là hoạt động 

trao đổi của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác để ăn chênh lệch tỷ giá. Tại 

Việt Nam, pháp luật đã quy định rõ rằng chỉ có các tổ chức tín dụng và các tổ chức 

khác đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cấp phép thì mới đƣợc kinh doanh giao dịch ngoại 

hối. Tuy nhiên trong thời gian một năm trở lại đây, các nhà đầu tƣ cá nhân tham gia 

vào các sàn forex đến từ nƣớc ngoài có xu hƣớng nở rộ tại Việt Nam. 

Một trong những điều thu hút nhất ở các sàn đầu tƣ này chính là hoa hồng cho 

các nhà môi giới cực kỳ hấp dẫn. Một ví dụ đến từ sàn forex có tên là LIBFX có cơ 

chế trả thƣởng hoa hồng cho các nhà môi giới nhƣ sau: cứ giới thiệu đƣợc 3 ngƣời F1 

tham gia đầu tƣ thì ngƣời môi giới nhận mỗi ngày 6% hoa hồng, F2 là 5%, F3 là 3%, 

chƣa hết nếu phát triển đƣợc ngƣời tham gia theo mô hình kim tự tháp, ngƣời tham gia 

còn đƣợc thêm hƣởng hoa hồng cân nhánh tới nhiều cấp bậc và đƣợc thƣởng xe sang, 

điện thoại xịn tùy theo doanh số. Hoa hồng đƣợc trả theo ngày, tối thiểu từ 500$ - 

10.000$ mỗi ngày. Rõ ràng mức hoa hồng này quá hấp dẫn khiến cho các nhà môi giới 

bất chấp tính tin cậy, giới thiệu, lôi kéo ngày càng nhiều ngƣời quen tham gia đầu tƣ 

vào các sàn forex. 

Trên thực tế hiện nay tại Việt Nam chƣa cho phép thực hiện hoạt động kinh 

doanh ngoại hối một cách tràn lan nhƣ vậy. Theo quy định về ngoại hối của Việt Nam, 

chỉ những công ty đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cấp phép mới đƣợc giao dịch ngoại hối. 

Hiện nay các sàn đầu tƣ trực tuyến mọc lên nhƣ nấm cùng với các lời mời chào hấp 

dẫn, lợi nhuận cao, rủi ro thấp, uy tín chất lƣợng, cam kết đầu tƣ sẽ sinh lời lên đến cả 

200%/ năm khiến ngƣời ta không thể nào thoát khỏi sự hấp dẫn của chiếc bánh lợi 

nhuận ảo này. Tuy các sàn này không kinh doanh ngoại hối trực tiếp, nhƣng việc lập 

lên một sàn và kêu gọi các nhà đầu tƣ tham gia nhƣ vậy cũng là phạm pháp, mang tính 

chất lừa đảo theo hình thức đa cấp.  

Tuy không đáng tin là vậy nhƣng hiện nay hoạt động này vẫn đang nở rộ, số 

lƣợng ngƣời tham gia vào các hoạt động tài chính quốc tế ngày càng nhiều. 

C 
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Hiện nay, Chính phủ chƣa có quy định ghi nhận quyền của nhà đầu tƣ cá nhân 

mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa ở nƣớc ngoài nhƣng cũng không có quy 

định cấm. 

Thứ nhất, việc cá nhân có đƣợc tham gia đầu tƣ Forex trên thị trƣờng quốc tế 

hay không vẫn còn trong trạng thái không rõ ràng, không tồn tại quy định cấm hay cho 

phép. Pháp lệnh ngoại hối hiện hành và Thông tƣ 15 của Ngân hàng Nhà nƣớc ban 

hành năm 2015 chỉ quy định về hoạt động này của các tổ chức tín dụng, chƣa cụ thể 

đối với các cá nhân.  

Thứ hai, các sàn đầu tƣ này chỉ hoạt động chủ yếu trên cơ sở internet, tiếp cận 

với đối tƣợng chủ yếu là ngƣời dùng mạng xã hội. Không những vậy hầu nhƣ các 

website này đều sử dụng máy chủ đặt ở nƣớc ngoài, chỉ có cơ sở đại diện ở Việt Nam, 

việc đăng ký kinh doanh không rõ ràng khiến cho việc kiểm soát cũng nhƣ quản lý của 

các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. 

Thứ ba, thị trƣờng tài chính ở Việt Nam còn khá non trẻ, chƣa có nhiều kinh 

nghiệm, các nhà đầu tƣ kém hiểu biết, chỉ nghe theo lời mời gọi của các nhà môi giới.  

Vậy chúng ta cần có những giải pháp nhƣ thế nào để có thể kiểm soát vấn đề này 

cũng nhƣ đảm bảo quyền lợi cho cá nhà đầu tƣ?  

Đầu tiên, sự kiểm soát của các cơ quan chức năng là vô cùng cần thiết. Các lỗ 

hổng trong hệ thống pháp lý cần đƣợc sửa chữa kịp thời. Cần có các quy định cụ thể về 

hình thức đầu tƣ ngoại hối cũng nhƣ là các hình thức huy động vốn. Các cơ quan thực 

thi pháp luật cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ, nghiêm khắc, để ngăn chặn và 

kiểm soát việc tổ chức các buổi hội thảo huy động đầu tƣ hay ngăn cấm, truy tố, xử lý 

nghiêm các sàn giao dịch này.  

Tiếp theo, chúng ta cần xây dựng đƣợc một hệ thống tài chính đáng tin cậy, cùng 

với những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và thông tin phổ biến để có thể phổ cập 

đến tất cả các nhà đầu tƣ chuyên nghiệp cũng nhƣ không chuyên.  

Cuối cùng thì sự tỉnh táo của nhà đầu tƣ chính là lá chắn tốt nhất để tránh đƣợc 

những thiệt hại cho chính bản thân mình và là lời cảnh cáo cho những ngƣời khác. 

Việc các nhà đầu tƣ phải tìm hiểu kỹ càng trƣớc khi đầu tƣ, cần có cái đầu lạnh, không 

nên nghe theo lời mời chào đến từ ngƣời khác thậm chí là ngƣời thân mà bỏ vốn đầu tƣ 

mặc dù chƣa biết rõ ràng nhƣ thế nào.  

 

Tài liệu tham khảo: 
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Improving the quality of accounting  

and auditing training to meet  

integration requirements 

 Nguyễn Thị Thu Hằng - CQ56/21.05CLC; Lê Minh Hòa - CQ56/21.01CLC 

he process of integrating with the popularity of digital technology has changed the 

way of financial accounting practices, as well as posed certain requirements on the 

capacity of the account and audit team. However, in fact, every year, Vietnam has 

tens of thousands of students graduating from colleges and universities that are major in 

accounting and auditing but they can not immediately meet the requirements of 

businesses, they even have to be retrained. Therefore, improving the quality of training is 

an urgent requirement for the accounting and auditing field nowadays. 

Challenges to human resources training of accounting and auditing field 

According to the Report on Assessment of Standards and Rules Compliance 

(ROSC) - the accounting and auditing field of the World Bank, every year, Vietnam has 

from 50,000 to 60,000 students graduating from college and university that are major in 

accounting and auditing to participate in the labor market. However, in reality, this force 

has not met the higher requirements and standards of the labor market. 

VACPA's survey results for the graduated students of great universities majoring 

in accounting and auditing field show that: up to 2/3 of the graduated students have to 

be retrained and reinstructed. Nearly 100% of the students surveyed find themselves 

unable to immediately meet the requirements of foreign enterprises in Vietnam. The 

cause of this situation is mainly due to students' language skills weakness. 

At the Workshop "Vietnamese Accounting - Future and Prospects" held recently by 

the Vietnam Association of Accountants and Auditors, Assoc.Prof.PhD. Mai Ngoc Anh - 

Head of Accounting Department, Academy of Finance - also pointed out some limitations 

that make Vietnamese accounting and auditing force unable to meet the requirements of 

employers. That is: the knowledge and mindset of accountants and auditors are mainly 

professional and compliant; the initiative, creativity and independence in speciality are still 

limited; working style is not professional; many accountants and auditors are not ready to 

participate in the labor market of the region and the world. 

Experts say that the main cause of the above situation comes from the 

inadequacies in the accounting and auditing training at universities and colleges. 

According to PhD. Pham Thi Tuyet Minh - Banking Academy, the coordination 

between enterprises and accounting-auditing institutions is lax, even formal; practice 

time for students is short, leading to passivity in acquiring knowledge and experience. 

T 
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Some limitations in accounting and auditing training in Vietnam 

Firstly, the accounting training program of the current training institutions is 

outdated, inclined to academic theory, the system of specialized subjects is not consistent 

with the system of international standards and practices. Although the system of textbooks 

and documents for study and research has been designed according to the guidance 

Circulars of the Ministry of Finance and initially approached the System of International 

Accounting and Auditing Standards, just on general principles. The training program is 

slow to innovate, lack of updating, the theory has not been linked to the reality, which 

limits the ability to reason and develop knowledge of Accounting students. 

Secondly, although training institutions have paid more attention to the quality 

and quantity of lecturers, a large number of them still reveal monotony and dryness in 

teaching. Most of the lecturers taking on teaching accounting and auditing modules are 

quite young, lack of practical experience. 

Thirdly, basically the teaching method follows the traditional method that 

teachers read and students write. Teaching hours for specialized subjects are mainly 

theoretical, students still acquire knowledge passively; lessons content is lack of 

practical updates and has low applicability. 

Fourthly, the use of facilities for teaching is not diversified, therefore, it is not 

possible to provide all the information needed to learners, the amount of time teachers spend 

at schools is too busy, which make time limited for scientific research and actual research. 

Fifthly, learners are lack of initiative and creativity in learning and research, lack 

of scientific mindset. The students' career and entrepreneurial capacity in learrning 

process and after school is low. Meanwhile, many businesses require the recruited to 

have a certain time of experience, which makes it difficult for accounting and auditing 

students to access practical working opportunities in the learning process. 

Proposed solution for training innovation to meet the requirements of integration 

To improve the quality of human resources in accounting and auditing field, 

career organizations need to promote their roles and responsibilities well in training 

accounting and audit teams with career certificates through training, improving and 

developing capacity according to international practices and standards, aiming to grow 

Vietnamese accounting and auditing field, meeting new requirements in the integration 

period. At the same time, each accountant and auditor needs to be aware of the 

importance of technology to apply it suitable for the trend, to save resources and 

increase work efficiency. Specifically: 

For regulatory agency 

- Concentrate, review and complete legal documents in the accounting and 

auditing field. By 2025, apply IFRS according to 3 levels: public interest companies will 

implement the prototype IFRS; other companies apply VAS / VFRS; small and medium 

enterprises implement accounting regime for small and medium enterprises. The 
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complete application of IFRS will help Vietnamese accountants and auditors open a new 

era in changing the way financial statements are recorded, measured and presented. 

- Invest and develop information technology infrastructure in a synchronous and 

timely manner, focus on building network security systems, high security of accounting 

and auditing data, to meet the development trend of the global digital system. 

- Have incentive policies to support enterprises in training human resources of 

accounting and auditing field; promote international cooperation, constantly develop 

healthy and sustainable accounting and auditing service markets. 

For training institutions 

- Focus on building the training program in accounting and auditing that is in 

line with the global trend, change the training perspective in the direction of what we 

have, but it must come from the requirements of practice (that is providing high-

quality human resources to the society). 

- Develop training content to help students after graduation to promptly adapt to the 

digital age. Beside teaching specialized knowledge, it is necessary to focus on training 

necessary skills such as: Effective communication skills, working in many different groups; 

critical thinking skills and problem solving on the basis of respecting professional ethics. 

- Transfer from traditional teaching methods to active teaching methods; try to 

combine smoothly between theory and practice, regularly give students access to 

reality to improve their practice. 

- Establish relationships between training institutions and domestic, foreign 

enterprises. In the era of Industry 4.0, the establishment of relationships with 

enterprises is expanding day by day, not only with domestic units but also abroad 

units; because it helps to connect training and research activities, to solve problems of 

practice and well meet the requirements of businesses. 

For students 

- Need to be creative in learning, search effective learning methods to firmly acquire 

professional knowledge, advanced scientific research and learn combining with practice. 

- Acquire foreign language knowledge, information technology, international 

certificates... so that after graduation, they can confidently meet the needs of employers. 

- Participate in forums, groups that people exchange accounting knowledge to 

improve qualifications as well as dealing with the reality, serving work after graduation. 
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Vận dụng chuẩn mực báo cáo  

tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính 

tại các doanh nghiệp Việt Nam 
Nguyễn Thị Vân Khánh - CQ57/01.03 

huẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là bộ chuẩn mực kế toán đƣợc thiết 

kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận 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 hƣớng 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. Bộ chuẩn mực cũng cung cấp cho các nhà đầu 

tƣ và các kiểm toán viên bức tranh toàn cảnh, rõ ràng về tài chính… 

Tầm quan trọng của việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho 

việc lập báo cáo tài chính 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế nhƣ hiện nay, việc tìm ra một ngôn ngữ 

chung cho các doanh nghiệp (DN) trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

(BCTC) là hết sức cấp thiết. Sự khác biệt giữa các quốc gia trong việc lập và trình bày 

BCTC đã tạo ra nhiều khó khăn cho ngƣời sử dụng trong đánh giá chất lƣợng BCTC ở 

một quốc gia khác, cũng nhƣ khi so sánh các báo cáo trên toàn cầu. Việc nâng cao chất 

lƣợng thông tin kế toán, kiểm toán ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển của đất nƣớc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế 

giới. Đồng thời, khi áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế đóng góp giá trị lớn đối với 

tính bền vững của nền kinh tế toàn cầu, vì IFRS gia tăng sự minh bạch, giúp nâng cao 

trách nhiệm giải trình của DN, từ đó giảm bớt độ chênh lệch thông tin giữa nội bộ và 

bên ngoài DN. 

Thực trạng cơ sở pháp lý và việc lập báo cáo tài chính ở Việt Nam hiện nay 

Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập của Việt Nam hiện nay đều quy định về 

các vấn đề nhƣ: Chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán... Luật Kế 

toán yêu cầu các DN tuân thủ áp dụng hệ thống kế toán thống nhất, song song đó là 

các cơ chế về kiểm tra, giám sát của công chúng hỗ trợ các yêu cầu về BCTC DN đối 

với thị trƣờng tài chính và thị trƣờng vốn; Các khuôn khổ chính sách cho quá trình 

hiện đại hóa việc đào tạo kế toán ở các trƣờng đại học; Các tổ chức nghề nghiệp kế 

toán cung cấp các hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn liên tục.  

C 
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Hiện tại, Việt Nam vẫn ƣu tiên áp dụng các quyết định, hƣớng dẫn theo Chuẩn 

mực Kế toán Việt Nam (VAS), điều này đồng nghĩa với việc đang tồn tại tình trạng 

thiếu nhất quán trong cơ sở pháp lý để xây dựng BCTC. Ảnh hƣởng đến tính tin cậy và 

khả năng so sánh của các thông tin tài chính đƣợc trình bày trong BCTC theo Chuẩn 

mực kế toán Việt Nam. 

Yêu cầu và nhận thức về chất lƣợng của BCTC DN tại Việt Nam hiện nay còn ở 

mức thấp. Bởi những yếu kém trong quản trị DN và thực tế là đa phần các đối tƣợng 

tham gia thị trƣờng là nhà đầu tƣ cá nhân cũng nhƣ sự thiếu minh bạch, đặc biệt trong 

khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc, đã khiến việc tiếp cận của công chúng đối với các 

BCTC đƣợc kiểm toán rất hạn chế. 

Những lợi ích Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đem lại 

Áp dụng IFRS giúp Việt Nam đi đúng hƣớng các chính sách của ASEAN, theo 

kịp đà phát triển của những nền kinh tế thành công khác trong khu vực và trên thế giới. 

Nền kinh tế Việt Nam nói chung và DN Việt Nam nói riêng sẽ đƣợc hƣởng lợi từ hội 

nhập kinh tế, ví dụ nhƣ tiếp cận nguồn vốn, duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển 

một cách bền vững. 

Sau khi áp dụng IFRS, mức độ tin cậy về thông tin của các công ty niêm yết, 

cũng nhƣ thị trƣờng tài chính nói chung, thị trƣờng chứng khoán nói riêng ở các nƣớc 

đƣợc giới đầu tƣ nƣớc ngoài đánh giá cao. Điều này giúp các thị trƣờng cải thiện khả 

năng thu hút dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, và giảm đáng kể chi phí phát hành cổ phiếu, 

trái phiếu để huy động vốn, do định mức tín nhiệm tăng cao. 

IFRS giúp đảm bảo tính thống nhất toàn cầu của chuẩn mực BCTC áp dụng cho 

các tổ chức trên các khu vực pháp lý khác nhau. Các BCTC lập theo IFRS đƣợc chấp 

nhận rộng rãi tại nhiều nƣớc trên thế giới. Tăng cƣờng khả năng so sánh và tính minh 

bạch của hoạt động BCTC. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tiếp cận 

thị trƣờng vốn quốc tế.  

Thuận lợi khi vận dụng các Chuẩn mực IFRS tại Việt Nam 

Trƣớc hết phải kể đến việc thừa kế những thay đổi cập nhật mới nhất của hệ 

thống các chuẩn mực qua quá trình vận dụng thực tế lâu dài trên thế giới. Từ đó, 

những bài học kinh nghiệm đã đƣợc rút ra cho các DN Việt Nam trong quá trình vận 

dụng IFRS vào thực tiễn. 

Sự dễ dàng và thuận lợi trong việc di chuyển lao động trong khối cộng đồng 

chung ASEAN gần đây tạo điều kiện cho lực lƣợng lao động quốc tế đƣợc trang bị đầy 
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đủ kiến thức chuyên nghiệp du nhập vào Việt Nam, tham gia ngày càng đông đảo vào 

lực lƣợng lao động nói chung. Về nội lực, Việt Nam cũng là một quốc gia với lực 

lƣợng lao động đang ở độ tuổi vàng thuận lợi cho việc học tập và nâng cao kiến thức 

không ngừng. 

Những tồn tại, khó khăn trong áp dụng IFRS tại Việt Nam 

Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ quen với cách thức hạch toán 

kế toán truyền thống, chƣa có nhiều điều kiện tiếp cận với các IFRS và chƣa chƣa nhận 

thức đƣợc những ƣu việt trong các IFRS. Nguồn nhân lực kế toán Việt Nam hiện nay 

chƣa đƣợc đào tạo chuyên sâu về IFRS, đại bộ phận kế toán viên đều chƣa đƣợc đào 

tạo về IFRS, nên sự sẵn sàng áp dụng IFRS còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp có tâm lý 

ngại thay đổi. 

Thứ hai, IFRS yêu cầu một số kỹ thuật phức tạp và thực hiện một số đánh giá 

mang tính chủ quan nhƣ việc thực hiện các ƣớc tính về giá trị hợp lý khi không có giá 

niêm yết trên thị trƣờng, giá trị có thể thu hồi, tổn thất tài sản của đơn vị tạo tiền và lợi 

thế thƣơng mại, xác định giá trị hiện tại của dòng tiền tƣơng lai… trong khi các hƣớng 

dẫn áp dụng IFRS chỉ mới tập trung vào phƣơng pháp hạch toán. Bên cạnh đó, các cơ 

sở đào tạo tại Việt Nam hiện chƣa có chƣơng trình đào tạo về IFRS một cách hệ thống, 

dẫn đến nguồn lực lao động kế toán am hiểu về IFRS hiện tại đối với các doanh nghiệp 

còn thiếu và hạn chế về sự am hiểu IFRS. 

Thứ ba, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với doanh nghiệp 

Việt Nam gặp phải nhiều trở ngại về mặt ngôn ngữ, công nghệ và trình độ nhân lực… 

Kết luận 

IFRS chính thức áp dụng trên toàn thế giới từ ngày 1/1/2015, đến nay đã có trên 

140 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng. Cũng còn nhiều vấn đề tranh luận gay gắt, 

thậm chí còn nhiều bất đồng liên quan đến một số nội dung cụ thể (Ví dụ nhƣ: quy 

định về công cụ tài chính, tổn thất tài sản, trình bày kế toán…), nhƣng không thể phủ 

nhận đƣợc lợi ích to lớn mà IFRS mang lại. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/van-dung-chuan-muc-lap-bao-cao-tai-chinh-quoc-

te-de-lap-bao-cao-tai-chinh-tai-cac-doanh-nghiep-viet-nam-331135.html 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-o-

cac-nuoc-va-van-de-dat-ra-voi-doanh-nghiep-viet-nam-329134.html 

  

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/van-dung-chuan-muc-lap-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-de-lap-bao-cao-tai-chinh-tai-cac-doanh-nghiep-viet-nam-331135.html
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/van-dung-chuan-muc-lap-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-de-lap-bao-cao-tai-chinh-tai-cac-doanh-nghiep-viet-nam-331135.html
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Xu hướng chuyển đổi Marketing số  

tại Việt Nam 
Nguyễn Trần Khánh Linh - CQ56/21.16 

huyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc tới tất cả các khía cạnh của xã hội 

con ngƣời. Khách hàng đã số hóa, doanh nghiệp tất yếu cũng cần nhanh chóng 

chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Marketing. Đặc biệt trong giai 

đoạn cao điểm dịch Covid-19, chuyển đổi số đang trở thành một chủ đề nổi bật tại hầu 

hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lợi ích của xu hƣớng này mang lại cho các 

doanh nghiệp nƣớc ta là rất lớn tuy nhiên cũng tạo ra những khó khăn, thách thức 

không hề nhỏ. Vậy hƣớng đi nào cho các doanh nghiệp Việt Nam trƣớc xu hƣớng 

chuyển đối số trong Marketing? 

1. Tổng quan về chuyển đổi số trong Marketing  

Ở Việt Nam, khái niệm chuyển đổi số đƣợc hiểu là quá trình chuyển đổi trong tổ 

chức, cơ cấu doanh nghiệp từ mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại nhờ việc áp 

dụng một số công nghệ mới nhƣ: Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện 

toán đám mây (Cloud),... Nhằm mục đích gia tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh, 

thúc đẩy mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên thị trƣờng và tối ƣu doanh thu hiệu quả. 

Theo các chuyên gia nhận định xu hƣớng chuyển đổi Marketing số là xu hƣớng 

lâu dài và sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại mới. Trên thế 

giới, có rất nhiều doanh nghiệp đã thành công khi ứng dụng kỹ thuật số vào Marketing. 

Tiêu biểu có thể kể đến hãng cà phê nổi tiếng thế giới Starbucks nhờ thành công trong 

chiến lƣợc chuyển đổi số đã trở thành công ty công nghệ bán cà phê bậc nhất hiện nay. 

Hay ở Việt Nam, hành trình chuyển đổi Marketing số của thƣơng hiệu Kem Tràng 

Tiền đã thu về đƣợc không chỉ là sự tăng trƣởng về doanh số gấp 3-4 lần trong 3 tháng 

liên tiếp mà còn tăng về giá trị truyền thông, giúp nhãn hàng gia tăng độ phủ sóng và 

tiếp cận hơn 10 triệu độc giả. 

2. Lợi ích từ xu hướng chuyển đổi Marketing số mang lại cho các doanh nghiệp  

Thứ nhất, tăng chất lượng trải nghiệm cho người dùng và tăng cường mối quan hệ 

với khách hàng mục tiêu. Mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng chính là cốt lõi 

của chuyển đổi số. Nhờ vào công nghệ AI hay AR mà doanh nghiệp xây dựng nên trải 

nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng và tiếp cận khách hàng ở mọi nơi mà khách hàng 

xuất hiện. Ví dụ về Biti’s, một thƣơng hiệu đã thành công trong chuyển đổi số xuất sắc 

giành giải Brand Expansion tại giải thƣởng PRNewswire năm 2020. Biti’s lần đầu tiến 

vào thị trƣờng thƣơng mại điện tử bằng việc hợp tác với các sàn thƣơng mại uy tín. 

Chính bƣớc đi này đã giúp doanh nghiệp tạo ra một kênh truyền thông mới mà ở đó sản 

phẩm của Biti’s đƣợc biết đến nhiều hơn, và ngƣời tiêu dùng có thể đƣợc trải nghiệm 

C 
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một hình thức mua hàng mới. Ngoài ra TMĐT còn giúp Biti’s đo lƣờng đƣợc hiệu quả 

website, thấu hiểu thị hiếu và hành vi khách hàng, đồng thời duy trì đƣợc mối quan hệ 

lâu dài với khách hàng nhờ có tích hợp chatbot tự động và cá nhân hóa sản phẩm.  

Thứ hai, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Các công nghệ của chuyển đổi số 

giúp doanh nghiệp tối đa hóa ngân sách cho Marketing, cắt giảm đƣợc rất nhiều chi phí 

và tái đầu tƣ vào những hoạt động khác, đem lại hiệu quả cao hơn.  

Bảng: So sánh chi phí giữa kênh Marketing truyền thống và Digital Marketing 

Kênh Marketing 

truyền thống 
Kênh Digital Marketing Tác động 

Chất liệu in Chất liệu kỹ thuật số Giảm chi phí in ấn; đo lƣờng khả năng tiếp cận 

bằng công nghệ số. 

Những chiến dịch  

thƣ giấy 

Những chiến dịch thƣ điện tử Giảm chi phí phí in ấn; mức độ cá nhân hóa 

cao hơn. 

Biển quảng cáo/ áp 

phích quảng cáo  

Quảng cáo mạng xã hội  Cá nhân hóa; hình thành khách hàng mục tiêu; 

mức độ tiếp cận rộng rãi hơn. 

Cửa hàng vật lý  Các trang thƣơng mại điện tử  Loại bỏ chi phí thuê mƣớn cơ sở vật chất. 

Thẻ thành viên  

trung thành 

Ứng dụng điện thoại Giảm khó khăn khi đăng ký; giảm chi phí in thẻ; 

khả năng cá nhân hóa các chƣơng trình khuyến 

mãi và kích hoạt ƣu đãi trong thời gian thực. 

Thứ ba, giúp tiết kiệm thời gian. Thay vì phải xử lý thủ công một lƣợng công 

việc có thể mất vài ngày thì nhờ công nghệ tự động hóa Marketing chỉ cần vài phút để 

hoàn thành. Ví dụ nhƣ việc thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng bằng các cuộc gọi 

chăm sóc khách hàng, ngày nay thông qua các ứng dụng trực tuyến, khách hàng có thể 

đƣa ra ý kiến của mình một cách nhanh chóng và giúp doanh nghiệp có thể phản hồi và 

hỗ trợ một cách kịp thời. 

Thứ tư, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi đƣợc hiểu nhƣ khả năng 

chuyển đổi các yếu tố khách hàng tiềm năng bao gồm lƣợt truy cập trên website, lƣợt 

like trên các fanpage… thành hành vi mua hàng, đăng kí nhận thông tin về sản phẩm,... 
Rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng công cụ Dynamic Ads của Facebook và Dynamic 

Search Ads của Google cá nhân hóa mẫu quảng cáo ở quy mô lớn giúp cho tỷ lệ 

chuyển đổi luôn ở ngƣỡng cao. 

Thứ năm, mở rộng phạm vi tiếp cận. Công nghệ đã tiếp thêm sức mạnh cho các 

Marketer giúp họ xác định chính xác đối tƣợng mua hàng để tiếp cận và tƣơng tác với 

họ. Ví dụ, Tiki hiểu đƣợc quan tâm của ngƣời dùng nhờ vào lịch sử tƣơng tác của họ 

để từ đó cung cấp những nội dung phù hợp hơn trong tƣơng lai. 

3. Khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi Marketing số của 

doanh nghiệp 

Một là, thiếu chiến lược cụ thể và công cụ đo lường hiệu quả. Khi nhà quản lý 
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doanh nghiệp chƣa thực sự có cái nhìn đúng đắn về chuyển đổi số cũng nhƣ chƣa xây 

dựng lộ trình, các mục tiêu dài hạn sẽ khiến doanh nghiệp chỉ xử lý những vấn đề 

trƣớc mắt mà không xây dựng giải pháp từ gốc rễ. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho 

bộ phận Marketing trong việc lựa chọn công cụ, giải pháp phù hợp với mục tiêu đề ra.  

Hai là, các bộ phận chưa đón nhận và phối hợp nhịp nhàng. Chuyển đổi số là 

thay đổi của toàn bộ doanh nghiệp chứ không của riêng bộ phận Marketing. Vì thế, 

mọi nhân viên đều cần hiểu đƣợc mục tiêu của chuyển đổi số, nhìn thấy đƣợc sự hiệu 

quả của chuyển đổi số và đón nhận nó.  

Ba là, thị trường thay đổi quá nhanh chóng. Tốc độ đổi mới của thị trƣờng, khách 

hàng và công nghệ ngày càng nhanh chóng, gây nên áp lực không hề nhỏ cho nhân lực 

ngành marketing. Mỗi ngày trôi qua công nghệ mới lại ra đời và phát triển, những công cụ 

làm việc mới ngày càng tối ƣu, nếu Marketer thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ cũng nhƣ 

tốc độ cập nhật kiến thức chậm sẽ dần tạo nên một lỗ hổng lớn, không bắt kịp thị trƣờng. 

Bốn là, Marketer chưa có kinh nghiệm trong việc chuyển đổi số. Chuyển đổi số 

vẫn đƣợc xem là mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, vì thế, tìm kiếm nguồn 

nhân lực có kinh nghiệm trong chuyển đổi số không hề dễ dàng. Marketer thiếu kinh 

nghiệm, thiếu kiến thức về chuyển đổi số dễ dẫn đến sai lầm, thất bại.  

4. Một số giải pháp cho các doanh nghiệp trong xu hướng chuyển đổi 

Marketing số 

Thứ nhất, phải có định hƣớng, mục tiêu cụ thể. Dựa vào những dữ liệu của các chiến 

dịch Marketing hiện có cũng nhƣ tham khảo từ những chiến dịch thành công trên thế giới để 

tính toán, nghiên cứu và tìm ra những giải pháp bền vững, phù hợp với năng lực công ty. 

Thứ hai, lấy khách hàng làm trung tâm của chuyển đổi số. Tìm kiếm những 

“điểm chạm” mới giữa thƣơng hiệu và khách hàng trên nền tảng số; cá nhân hóa thông 

điệp với từng đối tƣợng khách hàng, từng giai đoạn khác nhau… 

Thứ ba, phải tập trung đào tạo đội ngũ quản lý cũng nhƣ nhân viên để họ có nhận 

thức đúng đắn về chuyển đổi số, nhanh chóng tiếp cận với công nghệ, cách thức làm 

việc trên nền tảng số và phối hợp làm việc nhịp nhàng giữa các bộ phận, tạo thành 

công cho bƣớc tiến chuyển đổi số. 

Thứ tư, có thể lựa chọn hợp tác với chuyên gia bên ngoài để học hỏi, có một cái 

nhìn đúng đắn về chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lƣợc và thực hiện 

chuyển đổi số thành công. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://laodong.vn/kinh-te/thach-thuc-cua-marketer-trong-thoi-dai-doanh-nghiep-thi-dua-

chuyen-doi-so-850092.ldo 

https://cafebiz.vn/huong-di-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet-trong-xu-huong-chuyen-doi-

marketing-so-20201118154859425.chn 
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Xu hướng NFT - Mỏ vàng đầu tư  

hay chỉ là bong bóng đầu cơ? 
Nguyễn Hồng Anh - CQ57/22.03CL 

hời kỳ kỹ thuật số, chuyển đổi số, tài sản kỹ thuật số là những gì mà ngƣời ta 

mô tả hay định nghĩa về xu hƣớng phát triển của thời đại cách mạng 4.0 khi mà 

số hóa trên các nền tảng công nghệ đƣợc đánh giá cao. Thị trƣờng NFT - cái 

tên đƣợc nhắc tới nhiều nhất gần đây nhƣ một cơn sốt, phát triển chóng mặt, tỷ lệ đầu 

tƣ vô hạn phát sinh nhiều rủi ro tiềm ẩn. Đối với thị trƣờng đầu tƣ hiện nay, liệu NFT 

sẽ là một “mỏ vàng đầu tƣ” hay chỉ là “bong bóng đầu cơ”? Nghiên cứu sau đây sẽ làm 

rõ hơn sự xuất hiện của NFT, sự phổ biến nhanh chóng của nó cũng nhƣ những tiềm ẩn 

rủi ro trên thị trƣờng này. 

1. NFT là gì? 

NFT là thuật ngữ viết tắt của “Non-fungible token”, là một loại tiền mã hóa độc nhất, 

không thể thay thế bởi một NFT khác. Các NFT thƣờng đại diện cho một tài sản số nào đó 

đƣợc xác thực bằng công nghệ Blockchain hoặc tài sản đƣợc token hóa từ thế giới thực.  

NFT cũng chỉ là một phần nhỏ trong thị trƣờng tài sản kỹ thuật số, nó nhƣ các tài 

sản truyền thống nhƣng đƣợc số hóa và đi kèm với quyền sử dụng. Tuy nhiên, nhờ tính 

độc nhất mà NFT có thể xác minh mà mỗi đơn vị trong số chúng khác với tất cả các 

đơn vị khác. Bình thƣờng, các tệp số hóa có thể đƣợc sao chép vô hạn và hoàn hảo, do 

đó rất khó để chứng thực sở hữu hoặc giao dịch chúng. NFT giải quyết vấn đề này 

bằng cách chứng minh rằng một tệp kỹ thuật số là "bản gốc" duy nhất của tác phẩm 

hay tài sản đó bằng một dãy mã code đƣợc coi là duy nhất gắn cho nó. 

NFT không tồn tại dưới cái bóng của Bitcoin và hình thức tiền điện tử khác 

Thứ nhất, đừng đánh đồng NFT giống Bitcoin. NFT tồn tại dƣới 3 dạng hình thức 

không chỉ bao gồm những đồng tiền số thuần túy nhƣ Bitcoin. Ngoài dạng hình thức là 

NFT thuần túy dƣới dạng token Blockchain hay dạng tiền số, NFT còn có dạng gắn liền 

với tác phẩm kĩ thuật số nhƣ mã nguồn world wide web và NFT gắn liền với tài sản hữu 

hình nhƣ bức tranh vẽ tay, các món đồ cổ có giá trị hay thậm chí là bất động sản.  

Thứ hai, NFT còn đại diện cho những thứ "có một không hai", nếu các loại tiền 

mã hóa nhƣ Bitcoin hay ETH đều có thể bị chia nhỏ và đàm phán giao dịch dƣới dạng 

phân số thì NFT là một tài sản nguyên lành và không thể chia nhỏ và phân tách ra. Mỗi 

mã code của NFT đƣợc tạo ra sẽ có những đặc tính riêng biệt, có giá trị khác nhau và 

T 



64 
Sinh viªn 

Taäp 07/2021  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ 

 

 

không thể thay thế, chúng chỉ có thể đƣợc mua bán và lƣu giữ khi còn nguyên vẹn. 

Đây chính là đặc điểm đã tạo nên giá trị độc nhất cho NFT. 

Thứ ba, việc xác định giá trị của một NFT sẽ phụ thuộc vào những gì mà nó đại 

diện nên NFT sẽ không có giá cả cụ thể, giá của nó đƣợc quyết định bởi ngƣời bán; 

chẳng hạn nếu NFT là một tác phẩm nghệ thuật điện tử, giá trị của NFT ở đây sẽ là giá 

trị nghệ thuật của tác phẩm, nhu cầu của nó từ những nhà sƣu tập khác nhƣ thế nào và 

ai là ngƣời đã tạo ra nó. Còn về giá trị của một coin hay hình thức tiền điện tử khác sẽ 

đƣợc quyết định bởi thị trƣờng dựa trên nguồn cung và cầu lƣu hành. 

2. NFT đã tồn tại như thế nào? 

Xuất hiện lần đầu vào năm 2017 nhƣng phát triển nhanh chóng chỉ trong gần 4 

năm là nhờ vào tính duy nhất của nó. Điểm thú vị của nó là làm ngƣời sở hữu tài sản 

đó trở nên đặc biệt vì họ là ngƣời duy nhất sở hữu, ví dụ nhƣ nếu bức tranh nàng Mona 

Lisa của Leonardo da Vinci mà đƣợc mã hóa thì sẽ có nhiều ngƣời muốn mua nó và 

một khi đã có đƣợc thì nó là độc nhất. Nói một cách dễ hiểu, NFT giống nhƣ “sổ đỏ” 

đối với một ngôi nhà chứng thực sở hữu căn nhà đƣợc Chính phủ công nhận. 

Tình hình NFT trên thế giới 

Dân chơi nghệ thuật, ngƣời hâm mộ bóng chày, nhà sƣu tầm... đang đua nhau đổ 

hàng triệu USD để mua các vật phẩm đƣợc đại diện bằng chuỗi mã NFT. Theo 

trang CNBC, hàng loạt nhà đầu tƣ đã kiếm hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD từ 

cơn sốt này. Cách đây ba năm, toàn bộ thị trƣờng NFT chỉ đƣợc định giá không quá 42 

triệu USD. Sang tới cuối năm 2020, ƣớc tính mới nhất từ trang theo dõi thị trƣờng NFT 

Nonfungible.com, con số trên đã tăng mạnh lên 338 triệu USD. Trong quý II/2021, thị 

trƣờng NFT đã chạm mốc kỷ lục khi doanh số các tài sản số đạt giá trị lên tới 2,5 tỷ USD 

tính từ đầu năm đến nay, theo nguồn dữ liệu đƣợc công bố trên nền tảng Open Sea.  

Tình hình NFT hoạt động tại Việt Nam 

Bắt kịp đƣợc xu hƣớng tăng trƣởng nóng trên toàn cầu,Việt Nam năm nay đã bắt 

đầu xuất hiện một số nền tảng có ứng dụng NFT của doanh nghiệp, tổ chức trong nƣớc 

thành lập. Theo Cổng Trời - nền tảng giao dịch tranh NFT đầu tiên của Việt Nam, 

phần lớn các sàn NFT trên thế giới tập trung vào những tác phẩm đƣợc tạo ra bằng kỹ 

thuật số thì đơn vị này ứng dụng NFT để số hóa tác phẩm tranh thực tế nhƣ những bức 

tranh phố cổ Hà Nội, thiếu nữ và hoa,… Qua 2 tháng, đã có gần 20 tác phẩm bán thành 

công qua nền tảng này. Xu hƣớng giao dịch NFT thƣờng là dựa trên số hóa các tài sản, 

vật phẩm thực tế nhƣ kỷ vật chiến tranh, hay gần đây nhất là lan đột biến đƣợc chào 

bán với giá hàng chục thậm chí hàng nghìn USD. 
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NFT tồn tại như thế nào trong thời kỳ đại dịch? 

Theo Mike Belshe, Giám đốc điều hành tại BitGo: “Biến động kinh tế do thời đại 

đại dịch của chúng ta đang tạo ra sự thay đổi trong thái độ và sự quan tâm nhiều hơn 

đến tài sản kỹ thuật số”. Do ảnh hƣởng của dịch Covid-19 hiện nay cùng với sự biến 

động của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hƣởng tới giá trị của những vật phẩm, sản phẩm, 

tài sản mua bán trên mạng lƣới NFT có giá trị tăng giảm bất thƣờng nên giá trị của 

đồng NFT cũng biến động theo. 

3. Ưu và nhược điểm của việc đầu tư NFT 

Ưu điểm của việc đầu tư NFT: Nhờ vào những tính chất cải tiến từ các hình 

thức tiền điện tử khác nhau đã tạo nên những đặc tính vƣợt trội của NFT. 

Thứ nhất, các NFT đều đƣợc xây dựng trên một loại Blockchain nhƣng không có 

NFT nào có tính chất giống nhau. Mỗi NFT là một loại mã hóa đại diện cho một tài 

sản duy nhất và các đoạn mã này không thể thay thế cho nhau tạo nên những đặc điểm 

riêng, tính chất riêng cho mỗi NFT khiến tài sản không thể giả mạo hay làm nhái. 

Thứ hai, trong mọi lĩnh vực nhƣ âm nhạc, hội họa, điện ảnh, game,... việc đầu tƣ 

vào NFT đều có thể sử dụng một cách linh hoạt, dễ dàng. Nói cách khác, bất cứ sản 

phẩm nào cũng đều có thể “số hóa” NFT và NFT sẽ giúp lƣu trữ tài sản một cách an 

toàn và bảo mật thông qua việc mã hóa tài sản.  

Thứ ba, nhờ có sự trợ giúp của công nghệ Blockchain, NFT sẽ cho ngƣời đầu tƣ 

hay ngƣời mua nắm rõ hơn về các thuộc tính nhƣ tên, nguồn cung mã hóa, biểu tƣợng 

và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm chỉ trong một cái click chuột giúp họ không cần 

đến các bộ lọc và hỗ trợ quảng cáo của công ty; từ đó, giúp công ty giảm các loại chi 

phí nhƣ chi phí tiếp thị, chi phí quảng cáo, chi phí phân phối,… và thời gian giao dịch. 

Nhược điểm của việc đầu tư NFT: Bên cạnh những ƣu điểm đƣợc nêu trên, 

xong việc đầu tƣ NFT vẫn còn tồn tại một số nhƣợc điểm.  

Thứ nhất, xu hƣớng NFT vẫn còn là một xu hƣớng tài chính mới và chỉ mới nổi 

lên gần đây nên đầu tƣ NFT đang còn mới lạ và có cấu trúc công nghệ khá phức tạp 

với các nhà đầu tƣ khi tiếp cận. 

Thứ hai, NFT là một công nghệ xác nhận tính sở hữu duy nhất của một tài sản. 

Tuy nhiên, “lổ hổng” đáng lo ngại vẫn xuất hiện đó là khi tài sản đƣợc số hóa thành 

NFT thì chƣa đƣợc cơ quan có thẩm quyền nào chứng nhận quyền sở hữu độc quyền 

của ngƣời mua hay chất lƣợng sản phẩm nên vẫn còn gặp những rủi ro giao dịch giữa 

ngƣời mua và ngƣời bán.  

Thứ ba, trên thị trƣờng NFT vẫn chƣa có đơn vị lƣu kí uy tín, bảo toàn nên vẫn 

xuất hiện các tài sản bị làm giả mạo, làm nhái và đƣa lên các sàn NFT khác nhau, 

ngƣời mua có thể bỏ ra rất nhiều tiền nhƣng chỉ sở hữu các phiên bản thứ cấp hay thậm 

chí gặp khó khăn trong khả năng giành quyền sở hữu các tài sản hữu hình. 
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Thứ tư, các giao dịch NFT đƣợc tạo và lƣu trữ thông qua các khu chợ ảo nhƣ 

Opensea hoặc Rarible và chƣa có đơn vị đảm bảo lƣu trữ tài sản, vì vậy nên khi các 

trƣờng hợp xấu xảy ra hoặc các khu chợ ảo mua bán NFT này đóng cửa, nhà đầu tƣ sẽ 

mất quyền truy cập vào các tác phẩm của mình, điều này đồng nghĩa với việc họ đầu tƣ 

vào NFT đã gặp rủi ro. 

4. Các giải pháp đề xuất 

Một là, trên thị trƣờng NFT cần xây dựng các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ 

quyền lợi của ngƣời mua hay nhà đầu tƣ, chứng nhận quyền sở hữu độc quyền các tác 

phẩm mà họ bỏ tiền ra để đầu tƣ. Khi có các cơ quan thẩm quyền, niềm tin của ngƣời 

đầu tƣ về NFT sẽ tăng lên, đồng thời từ đó giúp cho NFT ngày càng phát triển và phổ 

biến hơn trong các danh mục đầu tƣ. 

Hai là, xác định đƣợc chính xác giá trị của những sản phẩm là duy nhất, thúc đẩy 

mua bán và trao đổi ứng dụng công nghệ số để mua "hàng thật giá trị thật”; từ đó xác 

định đƣợc độ chân thật và đáng tin cậy của các vật phẩm quý hiếm. Ngoài ra, nó giúp 

phát hiện, ngăn ngừa tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lƣợng đang là vấn đề 

“nóng” trên thị trƣờng hiện nay.  

Ba là, ngoài xây dựng cơ quan có thẩm quyền trên thị trƣờng NFT cũng cần xây 

dựng đơn vị đảm bảo tài sản số NFT trên các khu chợ ảo giao dịch NFT để nhà đầu tƣ 

yên tâm có sự bảo toàn, bảo đảm khi bỏ ra một số tiền lớn đầu tƣ. Ngoài ra, nhà đầu tƣ 

khi đầu tƣ vào NFT cũng phải có các biện pháp kịp thời để tránh các trƣờng hợp xấu 

có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ví dụ, khi họ có một khoản tiền nhàn rỗi không nên dồn 

tất cả tiền vào chỉ một kênh đầu tƣ mà phân chia ra để đầu tƣ ở các kênh khác nhau 

nhƣ thế có thể tránh đƣợc những rủi ro về tài chính khi một kênh đầu tƣ bị sụp đổ. 

Bốn là, trƣớc bối cảnh biến động của thị trƣờng, khi mà những nhà đầu tƣ mới 

còn chƣa hiểu hết giá trị thật và tính năng cũng nhƣ cấu trúc công nghệ của NFT mà 

chỉ chạy theo xu hƣớng trƣớc mắt, các chuyên gia cảnh báo ngƣời mới bắt đầu phải 

cẩn thận với rất nhiều dự án NFT không có giá trị khi bất kỳ ai trên Internet đều có thể 

tạo NFT một cách nhanh chóng. Do đó, ngƣời dùng nên dành nhiều thời gian để học 

hỏi và đánh giá các dự án kỹ lƣỡng trƣớc khi tiến hành các khoản đầu tƣ lớn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://nonfungible.com/ 

https://tachiteam.com/nft-la-gi/ 

https://vtv.vn/kinh-te/nft-song-dau-tu-cong-nghe-hay-con-sot-day-rui-ro-20210703104935118.htm 

https://cafebiz.vn/hon-ca-bitcoin-nft-dang-khien-the-gioi-phat-cuong-the-nao-

20210318135520217.chn 

https://nonfungible.com/
https://tachiteam.com/nft-la-gi/
https://vtv.vn/kinh-te/nft-song-dau-tu-cong-nghe-hay-con-sot-day-rui-ro-20210703104935118.htm
https://cafebiz.vn/hon-ca-bitcoin-nft-dang-khien-the-gioi-phat-cuong-the-nao-20210318135520217.chn
https://cafebiz.vn/hon-ca-bitcoin-nft-dang-khien-the-gioi-phat-cuong-the-nao-20210318135520217.chn
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Quản lý thuế đối với hoạt động kinh 

doanh thương mại điện tử ở Việt Nam - 

Thực trạng và giải pháp 
Phạm Kỳ Anh - CQ56/22.01; Vũ Thị Phương Anh - CQ56/21.03CLC 

ự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cùng với nhu cầu mua sắm trực 

tuyến ngày càng gia tăng khiến hoạt động kinh doanh thƣơng mại điện tử 

(TMĐT) ở Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ. Hình thức kinh doanh này quy mô 

ngày càng lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc, 

đặc biệt trong việc quản lý thuế. Do đó, cần có những giải pháp thích hợp để vừa thúc 

đẩy kinh doanh trên các sàn thƣơng mại điện tử vừa đảm bảo thuế thu hiệu quả. 

Khái quát về thương mại điện tử 

Thƣơng mại điện tử là hoạt động mua bán và trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thông tin 

qua các phƣơng tiện điện tử và internet. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi và tăng 

lợi nhuận do cắt giảm đƣợc tiền thuê cửa hàng, lƣơng nhân viên, chi phí marketing,... và 

dễ dàng quảng cáo đến ngƣời tiêu dùng trên khắp thế giới. Ngƣời tiêu dùng cũng tiết kiệm 

đƣợc thời gian mua sắm do không cần phải ra ngoài, có nhiều lựa chọn về hàng hóa, dịch 

vụ,... Nhờ những ƣu điểm đó, kinh doanh thƣơng mại điện tử phát triển rất nhanh. 

Thực trạng quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam 

Tốc độ phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam 

Những năm gần đây, xuất hiện nhiều doanh nghiệp thƣơng mại điện tử ở nhiều 

lĩnh vực: Google, Youtube, Facebook,...(giải trí); Grab, Gojek,...(vận tải); Shopee, 

Tiki, Lazada,...(mua sắm). Điện thoại thông minh phát triển nhanh, đa dụng, giá ngày 

càng rẻ, dân số trẻ am hiểu công nghệ. Vì vậy xu hƣớng chuyển đổi từ hình thức bán lẻ 

truyền thống sang kinh doanh trực tuyến là không thể tránh khỏi. 

Thƣơng mại điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây đang có sự phát triển 

bứt phá với tốc độ tăng trƣởng từ 25-30%. Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát nhƣ 

chất xúc tác làm thay đổi lớn hành vi mua sắm của ngƣời tiêu dùng, hình thức mua sắm 

trực tuyến đƣợc ƣa chuộng, tốc độ tăng trƣởng trung bình của doanh nghiệp thƣơng mại 

điện tử trong giai đoạn cao điểm của đại dịch tầm từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020 là 

khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Theo các dự báo, quy mô thị trƣờng thƣơng mại 

điện tử Việt Nam có thể vƣợt con số 10 tỷ USD. Tuy nhiên, những đóng góp của lĩnh 

vực này vào ngân sách nhà nƣớc còn rất hạn chế. Thực tế cho thấy, hoạt động thƣơng 

mại điện tử vô cùng đa dạng, phạm vi rộng, thay đổi nhanh chóng, công tác quản lý thuế 

S 
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đối với thƣơng mại điện tử (bao gồm cả các hoạt động xuyên biên giới) là bài toán và 

thách thức với cơ quan thuế ở nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam. 

Thương mại điện tử tăng trưởng cao hơn trung bình ngành 

 
Nguồn: Theo Báo cáo Ngành bán lẻ của Công ty Chứng khoán MBS 

Hạn chế về quản lý thuế đối với thương mại điện tử ở Việt Nam 

- Về đăng ký thuế: Phần lớn các cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh TMĐT 

tại Việt Nam không tiến hành đăng ký kinh doanh khiến cơ quan nhà nƣớc khó theo 

dõi, quản lý, xác định đối tƣợng. 

- Về kê khai, nộp thuế: Dù theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân đƣợc 

phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm nhƣng một số loại hình 

kinh doanh nhƣ: Tiền ảo, cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng điện tử, tài sản kỹ 

thuật số, kết nối vận tải bằng phƣơng tiện điện tử,... khiến cơ quan thuế khó phân loại 

những ngành nghề kinh doanh để xác định nghĩa vụ nộp thuế. Việc theo dõi, kiểm soát 

hàng hóa, dịch vụ của các hoạt động TMĐT chủ yếu dựa trên hóa đơn bán hàng và giao 

dịch thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát. Trong khi việc thực hiện thanh toán chủ 

yếu vẫn là dùng tiền mặt. Nếu thanh toán qua ngân hàng thì tài khoản ngân hàng chƣa 

đăng ký với cơ quan thuế.  

- Về quản lý thông tin người nộp thuế: Do tính chất đặc thù của thƣơng mại điện 

tử so với thƣơng mại truyền thống hoạt động trên môi trƣờng internet phi biên giới, dễ 

dàng thay đổi, che giấu thông tin... 

- Về thanh, kiểm tra thuế: Vì hoạt động trên nền tảng trực tuyến nên đòi hỏi cán 

bộ thuế phải có trình độ cao về tin học, ngoại ngữ và hiểu biết sâu rộng về các ứng 

dụng,... để có thể phát hiện ra các sai phạm. 

Giải pháp quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử 

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 đã bổ sung 

một số quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thƣơng mại điện tử.  
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Các hoạt động kinh doanh TMĐT đƣợc thực hiện bởi nhà cung cấp ở nƣớc ngoài không 

có cơ sở thƣờng trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nƣớc ngoài có nghĩa vụ trực tiếp 

hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định 

của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. Đây là một nội dung hoàn toàn mới và lần đầu tiên đƣợc 

quy định trong pháp luật quản lý thuế... Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý thuế 

đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

- Cơ quan quản lý thuế cần tăng cƣờng quản lý thuế đối với kinh doanh TMĐT 

thông qua các nền tảng số, ứng dụng, sàn giao dịch trực tuyến mà thực hiện hoạt động 

kinh doanh qua đó. Các sàn giao dịch có nghĩa vụ thu thập và lƣu trữ thông tin, thông 

báo nghĩa vụ thuế với nhà cung cấp, ngƣời phát sinh thu nhập kể cả khi có yếu tố nƣớc 

ngoài. Qua đó, việc quản lý thuế có hiệu quả và giảm thiểu chi phí. 

- Cần phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc quản lý thuế. Cần đẩy 

mạnh áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Xây dựng 

kho dữ liệu tích hợp với dữ liệu của các cơ quan liên ngành cũng nhƣ các sàn giao dịch 

trực tuyến, trang mạng xã hội,... để đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ cho công 

tác quản lý. Nghiên cứu, phát triển các công cụ tìm kiếm internet thông minh trên các 

trang web có hoạt động TMĐT để xác định hoạt động TMĐT chƣa đƣợc kê khai thuế. 

- Cần tăng cƣờng phối hợp các Bộ, ngành liên quan trong quản lý thuế đối với 

hoạt động TMĐT, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Công thƣơng, Ngân hàng 

Nhà nƣớc,... và với cả các công ty chuyển phát, viễn thông, vận tải... để nắm bắt đầy đủ 

thông tin về lƣợng hàng hóa vận chuyển cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử nhƣ khai 

thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến, đăng ký ngành nghề kinh doanh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cƣờng các giải pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian tuân 

thủ về thuế với ngƣời kinh doanh TMĐT. 

- Cán bộ thuế cần đƣợc tập huấn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và thu thập 

thông tin trên mạng internet nhằm nhận diện các đối tƣợng không tuân thủ thuế, kỹ 

năng thanh kiểm tra, khôi phục, phân tích dữ liệu kinh doanh. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/giai-phap-quan-ly-thue-doi-voi-hoat-dong-

thuong-mai-dien-tu-329199.html 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-

dong-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-306006.html 

https://vietnambiz.vn/quan-li-thue-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-tien-toi-

khau-tru-tai-nguon-20190916071452117.htm 

https://enternews.vn/rui-ro-den-tu-thuong-mai-dien-tu-voi-cac-chuoi-ban-le-153554.html  

https://mbs.com.vn/media/lvrjuojc/retail-report-2019-vn-final.pdf  

http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/giai-phap-quan-ly-thue-doi-voi-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-329199.html
http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/giai-phap-quan-ly-thue-doi-voi-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-329199.html
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-306006.html
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-306006.html
https://vietnambiz.vn/quan-li-thue-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-tien-toi-khau-tru-tai-nguon-20190916071452117.htm
https://vietnambiz.vn/quan-li-thue-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-tien-toi-khau-tru-tai-nguon-20190916071452117.htm


70 
Sinh viªn 

Taäp 07/2021  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ 

 

 

Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo - 

Thực trạng và giải pháp 
Vũ Thị Ngọc Hà - CQ56/21.18 

rong những năm gần đây, ngành Giáo dục rất quan tâm và tiên phong trong lĩnh 

vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đóng một vai trò hết sức quan trọng, không chỉ 

đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nƣớc, cả trƣớc mắt và lâu dài.  

Hiện nay, với ảnh hƣởng của dịch Covid-19, ngành Giáo dục càng chú trọng hơn 

bao giờ hết việc áp dụng các nền tảng công nghệ nhằm giữ vững chất lƣợng giảng dạy 

và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nƣớc. 

Chuyển đổi số trong giáo dục là gì? 

Chuyển đổi số trong giáo dục là một thay đổi trong đó có áp dụng công nghệ thông 

tin hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh sinh viên, giảng 

viên và các trƣờng học; tạo ra một môi trƣờng học tập nơi mà mọi thứ đƣợc kết nối. Đây 

là một hệ sinh thái kết hợp công nghệ, dịch vụ và bảo mật để thu hẹp khoảng cách kỹ 

thuật số; tạo ra trải nghiệm học tập hợp tác, tƣơng tác và cá nhân hóa. 

Thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo hiện nay ở nước ta 

Đến nay, toàn ngành giáo dục đã chủ trƣơng, xác định ứng dụng CNTT là 1 trong 

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành 

Trung ƣơng Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT. Thủ tƣớng Chính phủ cũng đã 

ban hành Đề án tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, hỗ trợ đổi mới 

dạy - học, nghiên cứu khoa học triển khai trong toàn ngành. Hàng loạt chính sách thúc 

đẩy chuyển đổi số giáo dục đƣợc ban hành, dần hoàn thiện hành lang pháp lý nhƣ các 

quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng, quy chế đào tạo từ 

xa trình độ đại học, quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ thống CSDL toàn ngành, mô 

hình ứng dụng CNTT trƣờng phổ thông, chuẩn dữ liệu kết nối; hƣớng dẫn nhiệm vụ 

CNNT cho khối đại học, phổ thông hàng năm và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành khác. 

Trong quản lý giáo dục, toàn ngành đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu 

dùng chung từ Trung ƣơng đến 63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT và khoảng 53.000 cơ sở 

giáo dục. Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của khoảng 53.000 trƣờng học, 1,4 

triệu giáo viên, 23 triệu học sinh. Cơ sở dữ liệu này vừa qua đã hỗ trợ đắc lực công tác 

tuyển sinh và thống kê, báo cáo trong toàn ngành; giúp các cấp quản lý ban hành chính 

sách quản lý có hiệu quả, vừa qua đã góp phần giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên ở 

các nhà trƣờng theo từng địa phƣơng, môn học. Khối phổ thông khoảng 82% các trƣờng 

sử dụng phần mềm quản lý trƣờng học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và hầu hết các cơ 

sở giáo dục đại học đều sử dụng phần mềm quản trị nhà trƣờng. Hệ thống quản lý hành 

chính điện tử kết nối 63 sở GDĐT và hơn 300 trƣờng đại học, cao đẳng trên cả nƣớc với 

Bộ GDĐT hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu quả tích cực. 

T 
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Về dạy - học, giáo viên toàn ngành đƣợc huy động tham gia, đóng góp chia sẻ 

học liệu vào kho học liệu số toàn ngành; đóng góp lên Hệ tri thức Việt số hóa gần 

5.000 bài giảng điện tử e-learning có chất lƣợng, kho luận văn tiến sĩ với gần 7.000 

luận văn, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với trên 31.000 câu hỏi… góp phần xây dựng 

xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời. 

Những thách thức: Ai có thể bị bỏ lại phía sau khi chuyển đổi số? 

Thứ nhất, chuyển đổi số đòi hỏi hạ tầng viễn thông phát triển ở một mức độ nhất 

định, mà yếu tố này liên quan nhiều đến mức độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa 

phƣơng. Do vậy, ngành giáo dục không thể đi một mình mà phải đồng hành, phối hợp 

với các ngành khác. Việc này có thể là thách thức đáng kể bởi họ vốn quen hoạt động 

và vận hành độc lập. 

Thứ hai, khi chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố bối cảnh, nó là cơ 

hội cho nhóm đối tƣợng này, cho địa phƣơng hay quốc gia này lại là thách thức cho 

đối tƣợng khác, địa phƣơng và quốc gia khác. Cách thức và quá trình chuyển đổi 

không có một công thức chung, đòi hỏi lãnh đạo ngành cần phải đề ra chiến lƣợc, giải 

pháp và lộ trình chuyển đổi riêng cho mình mà không có nhiều sự tham khảo từ kinh 

nghiệm và thực tiễn từ các ngành khác, các quốc gia khác. 

Thứ ba, chuyển đổi số trong giáo dục đƣợc kỳ vọng sẽ giúp tối đa hóa hiệu quả 

đào tạo. Tuy nhiên nếu bài toán về hạ tầng mạng, thiết bị và giải pháp công nghệ 

không đƣợc đáp ứng, bài toán về chuyển đổi năng lực của giáo viên không đƣợc giải 

quyết, trải nghiệm học tập “số” đối với cả giáo viên và ngƣời học có thể trở thành thảm 

họa. Một loạt các nguy cơ hiển hiện nhƣ hành vi học tập có thể bị lệch lạc, hoạt động 

giáo dục không đƣợc kiểm soát; chất lƣợng giáo dục bị thả lỏng. Sẽ rất nguy hiểm nếu 

nhƣ chúng ta “đánh rơi”, để lạc mất ngƣời học trong không gian ảo mênh mông. 

Thứ tư, chuyển đổi số sẽ liên hệ thế nào với câu chuyện bất bình đẳng trong giáo 

dục. Ta thƣờng nghĩ việc số hóa hoạt động giáo dục sẽ đem lại “sự bình đẳng số” (digital 

equity) nhờ ƣu thế tiếp cận công nghệ không giới hạn không gian và thời gian. Tuy nhiên 

việc này cũng có thể đào sâu hơn nữa sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các 

vùng miền và học sinh có điều kiện kinh tế - xã hội (SES) khác nhau. Những học sinh 

không đƣợc tiếp cận hạ tầng viễn thông tốt ở miền núi hoặc vùng nông thôn sẽ có nguy cơ 

bị bỏ lại phía sau, không chỉ trong tiếp cận giáo dục chất lƣợng cao mà còn cả giáo dục căn 

bản nhƣ các nguồn tài liệu, học liệu quan trọng cho việc học tập. Những học sinh xuất thân 

từ những gia đình khó khăn không có những thiết bị tối thiểu hoặc không đủ khả năng chi 

trả chi phí dịch vụ viễn thông cũng sẽ là đối tƣợng có nguy cơ tụt hậu. 

Học sinh khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị hoặc các khuyết tật vận động cản trở 

thao tác, điều khiển thiết bị) cũng có nguy cơ lớn phải hứng chịu bất bình đẳng số do 

những vấn đề liên quan tới các yếu tố đầu vào (sách vở, tài liệu, ngôn ngữ, trang thiết 

bị…) lẫn quá trình giáo dục (thao tác điều khiển, giao tiếp với thiết bị, phần mềm, giáo 

viên…). Đơn cử việc số hóa tài liệu, học liệu cho nhóm đối tƣợng phải sử dụng hệ 

ngôn ngữ riêng nhƣ ngôn ngữ ký hiệu chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế, không đƣợc ƣu 

tiên, gây nhiều bất lợi, thiệt thòi cho nhóm ngƣời học này. 
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Một số giải pháp chung thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, hƣớng đến Chính phủ 

số trong toàn ngành. Trong đó chú trọng triển khai hoàn thiện hệ thống CSDL toàn 

ngành GDĐT (giáo dục phổ thông và giáo dục đại học) kết nối, liên thông, chia sẻ dữ 

liệu từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, nhà trƣờng và đồng bộ với các CSDL quốc gia, 

CSDL chuyên ngành khác góp phần hình thành CSDL mở quốc gia; đẩy mạnh các 

dịch vụ công trực tuyến phục vụ ngƣời dân; thực hiện số hóa triệt để, sử dụng văn bản 

điện tử, sổ sách học bạ sổ điểm điện tử thay thế văn bản, tài liệu giấy; hoạt động chỉ 

đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn đƣợc thực hiện chủ yếu trên môi trƣờng mạng. 

Thứ hai, tăng cƣờng chất lƣợng công tác dự báo (nhờ công nghệ nhƣ Big data, AI, 

Blockchain), hoàn thiện cơ chế chính sách theo hƣớng đi trƣớc một bƣớc. Trong đó chú 

trọng chính sách hoàn thiện CSDL quản lý giáo dục, theo các quy định về chia sẻ, khai thác 

dữ liệu; hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển hình thức dạy - học trực tuyến qua 

mạng; chính sách quản lý các khóa học trực tuyến đảm bảo chất lƣợng thông qua các quy 

định về điều kiện mở trƣờng mở lớp, thẩm định cấp phép nội dung, kèm theo chế tài phù 

hợp, tránh tình trạng mất kiểm soát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngƣời học. 

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin 

thiết thực phục vụ dạy - học, tạo cơ hội học tập bình đẳng giữa các vùng miền có điều 

kiện kinh tế - xã hội khác nhau, ƣu tiên hình thức thuê dịch vụ và huy động nguồn lực 

xã hội hóa cùng tham gia thực hiện. 

Thứ tư, thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, 

tham khảo, nghiên cứu khoa học) ở tất cả các cấp học, ngành học, môn học gắn với 

việc thẩm định nội dung, kết nối, chia sẻ học liệu giữa các địa phƣơng, nhà trƣờng; 

hình thành kho học liệu số, học liệu mở dùng chung toàn ngành, liên kết với quốc tế, 

đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; 

tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ 

trợ áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. 

Thứ năm, đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo với kiến thức, kỹ 

năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trƣờng số, đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi số. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207310 

https://tuoitrethudo.com.vn/giai-phap-nao-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-dao-tao-

151081.html 

https://bizfly.vn/techblog/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-viet-nam.html 

https://sohoatailieu.com/tin-tuc/noi-dung/covid-19-dang-day-manh-chuyen-doi-so-trong-giao-

duc-21577.html 

https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-can-thay-doi-tu-tu-duy-864659.ldo  

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207310
https://tuoitrethudo.com.vn/giai-phap-nao-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-dao-tao-151081.html
https://tuoitrethudo.com.vn/giai-phap-nao-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-dao-tao-151081.html
https://bizfly.vn/techblog/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-viet-nam.html
https://sohoatailieu.com/tin-tuc/noi-dung/covid-19-dang-day-manh-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-21577.html
https://sohoatailieu.com/tin-tuc/noi-dung/covid-19-dang-day-manh-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-21577.html
https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-can-thay-doi-tu-tu-duy-864659.ldo
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Phát triển thị trường bán lẻ với mô hình 

kinh doanh trực tuyến và trực tiếp  

cho các doanh nghiệp nhỏ 
Vương Thị Vân Anh - CQ56/21.13 

rong những năm gần đây, trƣớc sự bùng nổ của công nghệ số, hoạt động 

thƣơng mại điện tử đã và đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng. Kết quả 

điều tra của trang Wearesocial thực hiện trong tháng 02/2021 cho thấy, gần 

75% ngƣời dùng có thói quen mua sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Kết quả này 

cho thấy, ngƣời tiêu dùng đang có xu hƣớng chuyển qua mua bán sản phẩm qua ứng 

dụng trực tuyến. Tuy nhiên, cần phải nhìn thực tế rằng, tại Việt Nam, xu thế mua bán 

trực tuyến chƣa thể lấn át và thay thế hoàn toàn kênh bán hàng trực tiếp. Trong thời 

gian tới, sự kết hợp tốt bán hàng trực tuyến và bán hàng trực tiếp sẽ là nền tảng để các 

doanh nghiệp nhỏ mở rộng và phát triển bền vững. 

Lợi ích của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp nhỏ 

Lợi ích của thƣơng mại điện tử (TMĐT) nói chung và kinh doanh trực tuyến nói 

riêng đối với doanh nghiệp (DN) là tiết kiệm chi phí thấp nhất và tạo lợi nhuận cho các 

bên giao dịch. Có thể nói, chi phí bỏ ra ban đầu tƣơng đối thấp so với bán hàng trực tiếp 

nhƣng DN có thể tiếp thị và cung cấp sản phẩm tới khách hàng. Các DN nhỏ có thể sử 

dụng marketing online với chi phí thấp, quảng cáo tập trung tới khách hàng tiềm năng 

không chỉ giới hạn trong khu vực, mà có thể vƣơn ra thế giới. Đây là lợi thế chỉ TMĐT 

mới có thể mang đến cho DN nhỏ. Ngoài ra, các giao dịch cũng diễn ra nhanh chóng, 

thuận lợi hơn đối với các DN kinh doanh lẫn ngƣời mua hàng. Nếu phƣơng thức này 

đƣợc triển khai theo hƣớng thanh toán qua mạng sẽ góp phần hạn chế thanh toán bằng 

tiền mặt. Điều này cho thấy những lợi ích tiềm năng của TMĐT mang lại là rất hữu ích. 

Xu hướng phát triển mô hình kinh doanh kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp 

Hiện nay, các DN bán hàng trực tiếp hoặc trực tuyến đơn thuần đang gặp khá 

nhiều khó khăn. Cụ thể, đối với các DN bán hàng trực tiếp đơn thuần, việc truyền tải 

thông tin đến khách hàng sẽ vô cùng hạn chế, bởi phạm vi khách hàng tới cửa hàng chỉ 

trong khu vực địa lý gần cửa hàng. 

Các cửa hàng bán hàng trực tiếp đã đánh mất lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn để 

có thể chinh phục khách hàng. Ngƣợc lại, nhiều DN lại quá tập trung vào hệ thống bán 

hàng online mà quên đi tầm quan trọng của hệ thống cửa hàng trực tiếp. Trong khi đó, 

đối với thói quen tiêu dùng của ngƣời Việt, một trong những yếu tố quan trọng nhất để 

khách hàng lựa chọn sản phẩm là trải nghiệm thực tế. Thói quen “mắt thấy, tay sờ” vẫn 

là thói quen trong tâm trí của đại đa số ngƣời tiêu dùng Việt. Khách hàng luôn có sự 

cảnh giác và thiếu tin tƣởng vào những sản phẩm trực tuyến. 

T 
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Trong bối cảnh đó, không ít DN nhỏ đang triển khai mô hình kinh doanh kết hợp 

giữa trực tuyến và trực tiếp (O2O).Với mô hình kinh doanh này, DN sẽ kết hợp cả 2 

hình thức nêu trên một cách tối ƣu nhất. Mô hình O2O sẽ đƣợc thực thi với mục tiêu rõ 

ràng: Kênh online làm nhiệm vụ tạo ra nhận thức rõ ràng trong tâm trí khách hàng về 

sản phẩm/dịch vụ, từ đó cho phép khách hàng tiềm năng tìm kiếm đầy đủ thông tin cần 

thiết nhằm dẫn dắt họ đến tận cửa hàng để thực hiện hành vi mua. Trong khi đó, kênh 

offline sẽ là nơi cung cấp mọi trải nghiệm đầy đủ nhất, thỏa mãn nhất cho khách hàng. 

Quá trình tìm kiếm của khách hàng sẽ đƣợc mô hình O2O xử lý hiệu quả điều hƣớng 

về các cửa hàng, và ngƣợc lại các cửa hàng áp dụng các công nghệ giúp quá trình trải 

nghiệm khách hàng tốt hơn. 

Có thể nói, mô hình O2O là giải pháp hữu ích hỗ trợ DN nhỏ nâng cao hiệu quả 

bán hàng thông qua cả 2 kênh trực tuyến đến trực tiếp. Đây là cách thức bán hàng thu 

hút các kênh trực tuyến đến với cửa hàng thực tế của mình. Thƣơng mại theo mô hình 

O2O sẽ giúp khách hàng thu thập thông tin về sản phẩm thông qua không gian trực 

tuyến nhƣ: email, quảng cáo trên internet, website, các kênh bán hàng trên mạng xã hội 

(Facebook, Zalo…) và các sàn TMĐT… từ đó có thể định hƣớng khách hàng đến với 

các cửa hàng thực tế của DN hoặc ra quyết định mua trực tuyến sản phẩm của DN. 

Tại Việt Nam, mô hình kinh doanh O2O có nhiều điều kiện để phát triển. Tổng 

thời gian trung bình mà một ngƣời Việt Nam truy cập vào mạng xã hội trong ngày là 2 

tiếng. Ngày càng có nhiều ngƣời tiêu dùng Việt Nam có thói quen sử dụng internet để 

tìm kiếm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trƣớc khi quyết định mua hàng. Bên 

cạnh đó, hiện nay, hầu hết ngƣời dân đều sử dụng một điện thoại thông minh nên việc 

giao dịch mua hàng trực tuyến hoặc gọi điện, nhắn tin đặt hàng trực tiếp cũng sẽ thuận 

lợi hơn rất nhiều. 

Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình kinh doanh O2O cho doanh 

nghiệp nhỏ 

Về thuận lợi 

Một là, tra cứu thông tin sản phẩm nhanh. Khách hàng có thể so sánh sản phẩm, 

tính năng, giá cả; có thể sử dụng mã giảm giá, tích điểm hoặc khuyến mãi tại cửa hàng 

online hoặc offline, thu thập hành vi tiêu dùng của khách hàng, trải nghiệm đánh giá 

sản phẩm của khách hàng qua các phản hồi đánh giá online.  

Hai là, đòn bẩy từ thƣơng mại điện tử. Các DN bán lẻ trực tuyến này tăng cƣờng 

độ phủ ở thị trƣờng Việt Nam bằng việc hỗ trợ các chƣơng trình xuất khẩu hàng hóa cho 

DN vừa và nhỏ. Theo Bộ Công Thƣơng, đến năm 2020, tỷ trọng bán lẻ của kênh phân 

phối truyền thống có thể sẽ giảm từ 79% năm 2017 xuống còn khoảng từ 55-60%. 

Ba là, hỗ trợ về mặt công nghệ ngày càng hoàn thiện. Nhà cung cấp dịch vụ 

internet đƣa ra nhiều gói cƣớc hấp dẫn (gói cƣớc trọn gói 3G/4G, gói cƣớc truy cập 

Facebook, Zalo…). Nhu cầu về mặt ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bán lẻ đƣợc 

coi là tất yếu, do tỷ lệ mua sắm qua mạng tăng mạnh. Sự cải tiến về thanh toán trực 

tuyến và hệ thống giao nhận sẽ hỗ trợ cho sự tăng trƣởng của TMĐT. 
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Về khó khăn 

Một là, với các DN nhỏ chỉ tập trung bán hàng online có thể có một (hoặc một 

vài cửa hàng bán hàng), hoặc không có cửa hàng trực tiếp vì chi phí cố định cho các 

cửa hàng khá lớn (chi phí thuê mặt bằng, chi phí nhân viên). Việc gia tăng các cửa 

hàng chỉ phù hợp khi đã có lƣợng khách hàng thƣờng xuyên đủ lớn tại các khu vực địa 

lý nhất định (các tỉnh, thành phố lớn). 

Hai là, doanh nghiệp nhỏ khó đáp ứng đƣợc hạ tầng và các ứng dụng công nghệ 

thông tin để quản lý bán hàng O2O và chăm sóc khách hàng. 

Ba là, thiếu hụt nhân sự cho sử dụng phần mềm quản trị bán hàng và chăm sóc khách 

hàng nhƣ kiểm soát tồn kho, phân bố hàng hóa, đồng bộ số liệu sản phẩm và khách hàng. 

Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ áp dụng mô hình O2O 

Để mô hình kết hợp O2O phát huy hiệu quả đối với DN nhỏ, cần chú ý một số 

vấn đề sau: 

Thứ nhất, bố trí nhân sự có năng lực, trình độ để quản trị website, trang mạng xã hội 

về sản phẩm. Nhân sự cần có hiểu biết tốt về sản phẩm, có thể đăng tin bài, hình ảnh, 

video clip về trải nghiệm sản phẩm, cung cấp thông tin sản phẩm đầy đủ nhƣ tính năng, 

hình ảnh về sản phẩm, chính sách giá, chế độ bảo hành… trả lời thắc mắc về sản phẩm, từ 

đó gia tăng uy tín DN và tính năng vƣợt trội của sản phẩm tạo niềm tin cho khách hàng. 

Thứ hai, mở rộng các đại lý qua các cửa hàng/chuỗi cửa hàng tiện ích. Chú trọng 

đƣa sản phẩm vào các trung tâm thƣơng mại, các nhà bán lẻ lớn nhằm mở rộng phạm 

vi bán hàng tại các thành phố lớn cũng nhƣ toàn quốc, tạo uy tín cho sản phẩm. DN 

cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lƣợng sản phẩm khi sản 

phẩm có mặt trên các quầy hàng đƣợc bảo hộ. Tuy nhiên, chi phí đƣa vào kênh trung 

tâm thƣơng mại khá lớn do vậy cần cân nhắc lựa chọn. 

Thứ ba, kết nối với các nhà vận chuyển, các nhà thanh toán trung gian để giảm 

thời gian giao nhận và thanh toán. Áp dụng mô hình ký gửi hàng hóa tại các sàn TMĐT 

(Tiki, Lazada) tăng mức độ uy tín của sản phẩm và tăng thời gian giao hàng tới khách 

hàng; tham gia/đăng ký mô hình bán hàng chính hãng (Lazmall trên sàn Lazada, …). 

Thứ tư, sử dụng các phần mềm hỗ trợ bán hàng đa kênh phù hợp theo quy mô, 

đào tạo nhân sự để dụng hiệu quả công nghệ thông tin cho quản lý bán hàng đa kênh. 

Thứ năm, xây dựng thƣơng hiệu, bảo hộ thƣơng hiệu sản phẩm với các sản 

phẩm, dịch vụ tự sản xuất. 

 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-ban-le-truc-tuyen-cho-cac-doanh-

nghiep-nho-va-vua-307774.html 

https://thoibaonganhang.vn/kinh-doanh-truc-tuyen-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-can-chien-

luoc-phat-trien-dai-hoi-108534.html 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-ban-le-truc-tuyen-cho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-307774.html
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-ban-le-truc-tuyen-cho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-307774.html
https://thoibaonganhang.vn/kinh-doanh-truc-tuyen-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-can-chien-luoc-phat-trien-dai-hoi-108534.html
https://thoibaonganhang.vn/kinh-doanh-truc-tuyen-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-can-chien-luoc-phat-trien-dai-hoi-108534.html
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Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện  

Khu vực (RCEP) và những tác động đến 

kinh tế Việt Nam 
Nguyễn Quỳnh Anh - CQ56/11.08 

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biễn phức tạp, đã 

và đang làm ảnh hƣởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực, 

tác động trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu cùng với xu hƣớng bảo hộ mậu dịch 

đang nổi lên, việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) đánh 

dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam cũng nhƣ tất cả các 

nƣớc tham gia đàm phán Hiệp định, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng 

trƣởng và phục hồi kinh tế sau đại dịch.  

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) 

Hiệp định RCEP đƣợc khởi động vào năm 2012 theo sáng kiến của ASEAN 

nhằm khuyến khích thƣơng mại giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 đối tác ban 

đầu là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Tuy 

nhiên, đến tháng 11/2019, Ấn Độ tạm đứng ngoài Hiệp định, đã làm giảm số lƣợng các 

quốc gia đàm phán RCEP từ 16 xuống còn 15 quốc gia. 

Sau 8 năm đàm phán, vào sáng ngày 15/11/2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 

diện Khu vực (RCEP) đã đƣợc ký kết với 15 quốc gia thành viên, bao gồm: Brunei, 

Malaysia, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, 

Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc.  

Mục tiêu của Hiệp định RCEP là sẽ tạo ra khu vực thƣơng mại tự do lớn nhất thế 

giới. Các nội dung đàm phán của Hiệp định RCEP bao gồm: Thƣơng mại hàng hóa; 

thƣơng mại dịch vụ; đầu tƣ; hợp tác kinh tế - kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; giải quyết tranh 

chấp; thƣơng mại điện tử; doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số vấn đề khác.  

Hiệp định RCEP với sự tham gia của 15 quốc gia thành viên sẽ tạo ra thị trƣờng trên 

quy mô 2,2 tỷ ngƣời, tƣơng đƣơng 26.200 tỷ USD, tạo nên khu vực thƣơng mại tự do lớn 

nhất thế giới khi bao trùm một thị trƣờng khổng lồ với 15 quốc gia chiếm tới 32% tổng 

GDP toàn cầu. Theo các chuyên gia, với các cam kết về mở cửa thị trƣờng trong lĩnh vực 

hàng hóa, dịch vụ và đầu tƣ, đơn giản hóa thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ tạo thuận lợi 

cho thƣơng mại, giảm thiểu các rào cản thƣơng mại, Hiệp định RCEP dự kiến sẽ thúc đẩy 

mạnh mẽ sự phát triển của các chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu, giúp thúc đẩy hơn 

nữa phát triển kinh tế của các nƣớc ASEAN, trong đó có Việt Nam và các nƣớc đối tác.  

T 
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Điều khiến Hiệp định RCEP đặc biệt có giá trị là dù các nƣớc thành viên còn tồn 

tại nhiều khác biệt về chính trị, song tất cả đều coi lợi ích kinh tế đa phƣơng là động 

lực hiệu quả để vƣợt qua những trở ngại này. Đây chính là nền tảng mang lại thành 

công cho Hiệp định RCEP. 

Hiệp định RCEP đƣợc xác định là nội dung ƣu tiên trong chiến lƣợc hội nhập 

của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã có một số ký kết riêng trong từng nƣớc là thành 

viên của Hiệp định RCEP nhƣ: Hiệp định thƣơng mại tự do với Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Sau khi Hiệp định RCEP đƣợc ký kết và đi vào thực thi, Việt Nam trở thành một trong 

những nƣớc đứng đầu thế giới về tham gia vào hội nhập sâu, rộng vào cả 3 hiệp định 

thƣơng mại tự do lớn nhất thế giới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dƣơng (CPTPP), Hiệp định thƣơng mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP). 

Hiệp định RCEP đem lại nhiều “cơ hội vàng” cho nền kinh tế Việt Nam 

Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc gia nhận đƣợc nhiều lợi ích 

nhất từ RCEP khi có các mặt hàng thế mạnh nhƣ nông sản hay thủy sản, đáp ứng đƣợc 

nhu cầu của hầu hết các quốc gia thành viên. 

Thứ nhất, Hiệp định RCEP có hiệu lực giúp giảm chi phí giao dịch, tạo dựng 

môi trƣờng kinh doanh thân thiện hơn nhờ đơn giản hóa Thủ tục Hải quan và các Quy 

tắc xuất xứ.  

Sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, các bên sẽ ngay lập tức thực hiện các cam 

kết. Theo đó, đối với các cam kết thuế quan, Việt Nam và các nƣớc đối tác sẽ xóa bỏ 

thuế quan đối với ít nhất 64% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Đến cuối 

lộ trình sau 15 - 20 năm, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan với khoảng 85,6% - 89,6% 

số dòng thuế với các nƣớc đối tác, trong khi các nƣớc đối tác xóa bỏ thuế quan cho 

doanh nghiệp Việt Nam trong khoảng 90,7% - 92% số dòng thuế. Các nƣớc ASEAN 

sẽ xóa bỏ thuế quan cho Việt Nam trong khoảng 85,9% - 100% số dòng thuế.  

Việc đơn giản hóa các Thủ tục Hải quan và các Quy tắc xuất xứ đã đem lại thuận 

lợi rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Thuế quan đƣợc từng bƣớc 

xóa bỏ, giảm thiểu phần lớn chi phí giao dịch giúp việc đƣa hàng hóa tiếp cận ngƣời 

tiêu dùng trở nên dễ dàng hơn. 

Thứ hai, RCEP mở ra cho Việt Nam một thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn, tạo ra thị 

trƣờng xuất khẩu ổn định lâu dài. 

Các thị trƣờng của các quốc gia thành viên Hiệp định RCEP là những thị trƣờng 

xuất nhập khẩu lớn, có vị thế quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam, hiện đang 

bao trùm gần nhƣ toàn bộ chuỗi sản xuất của nhiều hàng hóa là thế mạnh của Việt Nam 

nhƣ hàng dệt may, sản phẩm điện tử, giày dép, thực phẩm chế biến… Những thị 

trƣờng này không đòi hỏi quá cao về chất lƣợng sản phẩm nhập khẩu nhƣ thị trƣờng 



78 
Sinh viªn 

Taäp 07/2021  TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 

 

 

EVFTA hay CPTPP và thị hiếu tiêu dùng có nhiều điểm tƣơng đồng với thị hiếu trên 

thị trƣờng tại Việt Nam. 

Hiệp định RCEP áp dụng Quy tắc xuất xứ chung giữa 15 nƣớc thành viên thay vì 

áp dụng năm bộ Quy tắc xuất xứ theo năm Hiệp định tự do thƣơng mại của ASEAN+1 

nhƣ hiện nay cùng với các cam kết về mở cửa thị trƣờng trong lĩnh vực hàng hóa, dịch 

vụ, đầu tƣ. Điều này sẽ tạo thuận lợi thƣơng mại lớn, tạo cơ hội để phát triển các chuỗi 

cung ứng mới trong khu vực mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tham 

gia. Hiệp định RCEP tạo ra một khu vực thƣơng mại tự do lớn nhất thế giới, từ đó tạo 

ra một môi trƣờng xuất khẩu ổn định lâu dài cho Việt Nam. 

Thứ ba, tạo ra môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh công bằng.  

RCEP tạo cơ hội đồng đều cho tất cả các nƣớc thành viên trong khối. Nhờ việc 

đƣa ra các Quy tắc xuất xứ áp dụng chung cho toàn khối, RCEP đã tạo ra một khuôn 

khổ pháp lý có hiệu lực trong khu vực về thƣơng mại, đầu tƣ, sở hữu trí tuệ, giải quyết 

đƣợc các tranh chấp.  

Các quốc gia thành viên trong khối đều nhận đƣợc mức lợi ích từ việc giảm thuế 

quan hay giảm thủ tục hải quan,… Bất cứ quốc gia nào cũng đều đƣợc tiếp cận chuỗi cung 

ứng đa dạng, rộng lớn và có tính ổn định lâu dài trong khu vực thƣơng mại tự do lớn nhất 

thế giới. Hàng hóa, các doanh nghiệp của các quốc gia và chính các quốc gia thành viên 

đƣợc tự do cạnh tranh công bằng dựa trên những quy tắc của Hiệp định đã quy định. 

Thứ tư, việc ký kết Hiệp định RCEP trong bối cảnh hiện nay đã nâng cao thêm 

vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Hiệp định RCEP là sáng kiến của ASEAN và đƣợc đàm phán từ năm 2012 

nhƣng đến năm 2020 mới chính thức đƣợc ký kết sau 8 năm đàm phán với 15 quốc gia 

thành viên tham gia vào Hiệp định.  

Năm 2020, năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam đã thực hiện ký kết đƣợc Hiệp định 

này, kế thừa từ những nhiệm kỳ trƣớc do các vƣớng mắc tồn đọng trong đàm phán và sự 

bất ổn của kinh tế chính trị trên toàn thế giới. Từ khi đảm nhiện vai trò Chủ tịch ASEAN, 

Việt Nam và các quốc gia thành viên đã tích cực thảo luận và giải quyết các vấn đề để có 

thể kết thúc đàm phán và chính thức ký kết Hiệp định RCEP. Điều này càng thể hiện rõ 

năng lực và vị thế quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới. Kết quả 

này trong năm qua của Việt Nam đƣợc các nƣớc ASEAN và đối tác đánh giá rất cao. 

Một số tác động tiêu cực nền kinh tế Việt Nam có thể gặp phải khi tham gia 

Hiệp định RCEP 

Thứ nhất, RCEP đòi hỏi các nƣớc cần phải cải tổ chuỗi cung ứng. 

Hiệp định RCEP cung cấp một khu vực thƣơng mại tự do lớn nhất thế giới, 

khôi phục lại chuỗi cung ứng khu vực, chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19.  
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Do đó, để có thể bắt kịp nhịp độ kinh tế trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu cải tổ chuỗi 

cung ứng của các nƣớc là rất lớn và là yêu cầu thiết yếu quan trọng. RCEP có các điều 

khoản về đầu tƣ, mở cửa khu vực dịch vụ, tiêu chuẩn công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ,… thông qua triển khai chuỗi cung ứng và nâng cao năng suất. Các nƣớc sẽ phải 

cải cách cơ cấu để đáp ứng các tiêu chí này và đấy cũng chính là động lực tăng năng 

suất cho các nƣớc kém phát triển trong những năm tới. 

Việc cải tổ chuỗi cung ứng phải đƣợc bắt đầu từ các doanh nghiệp và rộng lên là 

cả nền kinh tế quốc dân. Tham gia RCEP đòi hỏi các nƣớc thành viên phải chia sẻ chuỗi 

cung ứng trong khối và các hàng hóa xuất nhập khẩu trong khối cũng sẽ đƣợc ƣu tiên 

hơn. Đây chính là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 

Thứ hai, sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tăng cao. 

Các nền kinh tế trong khu vực có nhiều điểm tƣơng đồng về hàng hóa, dịch vụ 

với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của  

Việt Nam có độ cạnh tranh chƣa cao do chất lƣợng sản phẩm chƣa thực sự đƣợc đặt 

lên hàng đầu. Bên cạnh đó, phần lớn nguyên vật liệu sản xuất của chúng ta phần lớn 

vẫn đang phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Không những thế, khả năng cải thiện chuỗi 

cung ứng cũng nhƣ việc đón đầu các xu thế kinh tế còn cần phải cải thiện thêm.  

Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghiêm túc nghiên cứu các quy tắc Hiệp 

định đặt ra và khai thác triệt để những tiềm năng vốn có để nâng cao năng suất đến 

mức tối đa, gắn sản phẩm với chất lƣợng đi lên hàng đầu. Cùng với đó, cần tích cực áp 

dụng những tiến bộ, cải tổ chuỗi cung ứng, học hỏi thêm nhiều từ các quốc gia khu vực 

cũng nhƣ trên thế giới để nâng cao khả năng cạnh tranh.  

Hiệp định RCEP đem lại cho kinh tế Việt Nam rất nhiều “cơ hội vàng”, có thể 

nói việc ký kết Hiệp định RCEP là bƣớc tiến rất quan trọng đối với kinh tế Việt Nam. 

Trong bối cảnh hiện nay, việc khai thác thế mạnh và những điểm lợi từ Hiệp định cần 

đƣợc đặt lên hàng đầu để tạo nên cú huých phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam. 

Các doanh nghiệp nói chung cần có những tầm nhìn lớn và lâu dài, tận dụng hết khả 

năng Hiệp định RCEP có thể đem lại để làm bƣớc đà nhảy vọt trong thời gian tới. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/rcep-nhan-dien-co-hoi-va-thach-thuc-21254-

16.html 

http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/rcep-se-dem-lai-loi-ich-kinh-te-cho-viet-nam-tren-

nhung-khia-canh-nao-330007.html

https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/rcep-nhan-dien-co-hoi-va-thach-thuc-21254-16.html
https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/rcep-nhan-dien-co-hoi-va-thach-thuc-21254-16.html
http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/rcep-se-dem-lai-loi-ich-kinh-te-cho-viet-nam-tren-nhung-khia-canh-nao-330007.html
http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/rcep-se-dem-lai-loi-ich-kinh-te-cho-viet-nam-tren-nhung-khia-canh-nao-330007.html
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