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Những hệ lụy từ việc phá giá đồng nội tệ  
Trương Thị Minh Thư - CQ57/11.02 

há giá đồng nội tệ là biện pháp chủ động làm giảm giá trị đồng nội tệ so với 
ngoại tệ, nghĩa là làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên. Phá giá đồng nội 
tệ vừa mang lại ưu điểm, đồng thời để lại những hệ lụy cho nền kinh tế. Với tác 

động hai mặt đó, chính sách phá giá đồng nội tệ phải được thực hiện trong điều kiện nảo 
mới mang lại hiệu quả mong muốn? 

Nguyên nhân và mục đích của việc phá giá đồng nội tệ 

Phá giá đồng nội tệ là chính sách của chính phủ, được sử dụng trong trường hợp 
nền kinh tế có một cú sốc mạnh và kéo dài đối với cán cân thương mại (chủ động phá 
giá) hoặc trong trường hợp cầu về nội tệ giảm, chính phủ phải dùng ngoại tệ dự trữ để 
mua nội tệ vào, nhằm duy trì tỷ giá hối đoái và đến khi ngoại tệ dự trữ cạn kiệt thì không 
còn cách nào khác, chính phủ phải phá giá tiền tệ (bị động phá giá).  

Phá giá đồng nội tệ, thường nhằm vào hai mục đích chủ yếu: Thứ nhất, kích thích 
hoạt động xuất khẩu và các hoạt động kinh tế, dịch vụ có thu ngoại tệ; hạn chế nhập 
khẩu và các hoạt động kinh tế đối ngoại phải chi ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán 
quốc tế; nhờ đó, tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên; Thứ hai, khuyến khích nhập khẩu 
vốn, thu hút các dòng ngoại tệ, kiều hối, đồng thời hạn chế các dòng vốn chạy ra nước 
ngoài nhằm tăng cung ngoại tệ. 

Việc phá giá đồng nội tệ sẽ làm thay đổi tỉ giá hối đoái, điều này tác động đến nền 
kinh tế theo 2 hướng: thứ nhất, một đồng tiền yếu sẽ khiến xuất khẩu các mặt hàng trên 
tất cả các thị trường trở nên rẻ hơn, hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài; còn nhà 
xuất khẩu có thể hạ giá bán trên thị trường quốc tế mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận bằng 
nội tệ; thứ hai, một đồng tiền yếu sẽ khiến cho nhập khẩu trở nên đắt hơn, ít hấp dẫn hơn 
đối với người dân, và hướng người dân đến việc tiêu dùng hàng hóa nội địa. Hai hướng 
tác động này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, tăng nhu cầu đối với nguyên, nhiên liệu 
trong nước và giúp tăng trưởng kinh tế.  

Những hệ lụy từ việc phá giá đồng nội tệ  

Bên cạnh ưu điểm, việc phá giá đồng nội tệ để lại một số hệ lụy cho nền kinh tế, 
bất cứ quốc gia nào muốn phá giá đồng nội tệ cũng phải rất cẩn trọng. 

Thứ nhất, xét trong ngắn hạn: Có những yếu tố làm cho xu hướng xuất khẩu ròng 
tăng, nhập khẩu giảm không phát huy tức thì, do các hợp đồng đã thoả thuận trên cơ sở tỷ 
giá cũ, người mua cần có thời gian để điều chỉnh hành vi trước mức giá mới và quan trọng 
hơn là việc dồn các nguồn lực vào và tổ chức sản xuất không thể tiến hành nhanh chóng 
được. Như vậy trong ngắn hạn thì số lượng hàng xuất khẩu không tăng mạnh và số lượng 
hàng nhập khẩu không giảm mạnh. Nếu giá hàng xuất khẩu ở trong nước cứng nhắc thì 
kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng không nhiều, đồng thời giá hàng nhập khẩu tính theo nội tệ 
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sẽ tăng lên do tỷ giá đã thay đổi dẫn đến cán cân thanh toán vãng lai có thể xấu đi. 

Thứ hai, xét trong trung hạn: Nếu nền kinh tế đã ở mức sản lượng tiềm năng thì 
các nguồn lực không thể huy động thêm nhiều và do đó tổng cung cũng chỉ tăng lên rất 
ít dẫn đến việc tăng tổng cầu kéo theo giá cả, tiền lương tăng theo và triệt tiêu lợi thế 
cạnh tranh của việc phá giá. Vì thế, trong trường hợp này, muốn duy trì lợi thế cạnh 
tranh và đạt mục tiêu tăng xuất khẩu ròng thì chính phủ phải sử dụng chính sách tài chính 
thắt chặt để tổng cầu không tăng, nhằm ngăn chặn sự tăng lên của giá cả trong nước. 

Thứ ba, xét trong dài hạn: Một đồng tiền yếu sẽ làm hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt 
tương đối, các doanh nghiệp sử dụng đầu vào nhập khẩu sẽ có chi phí sản xuất tăng lên, 
dẫn đến giá cả mặt hàng tăng; người tiêu dùng hàng nhập khẩu hoặc hàng hóa có nguyên 
liệu ngoại nhập với giá cao hơn sẽ bất lợi, từ đó gây áp lực tăng tiền lương. Cuối cùng việc 
tăng giá cả và tiền lương trong nước vẫn triệt tiêu lợi thế cạnh tranh do phá giá. 

Bên cạnh đó, đồng nội tệ giảm giá cũng gây ra khó khăn cho các quốc gia cũng 
như các công ty trả các món nợ được tính bằng ngoại tệ mạnh. Khi đồng nội tệ giảm giá, 
các khoản nợ bằng ngoại tệ mạnh trở nên đắt đỏ hơn và gây khó khăn cho việc trả nợ. 
Các khoản nợ trở nên lớn hơn ăn mòn lợi nhuận và tăng trưởng kinh tế. Muốn phá giá 
tiền tệ, ngân hàng trung ương phải bỏ nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất, đây chính là 
phát hành thêm tiền vào nền kinh tế làm cung tiền tăng, điều này sẽ đưa nền kinh tế vào 
thời kỳ lạm phát. lên và giá cả cũng tăng. 

Từ phân tích trên cho thấy: Vấn đề lựa chọn cơ chế điều hành tiền tệ, cơ chế điều 
hành tỷ giá nào là thích hợp trong quá trình hội nhập kinh tế luôn là những vấn đề hóc 
búa. Sự lựa chọn sai lầm rất có thể dẫn đến sự bất ổn tiền tệ, bất ổn kinh tế vĩ mô. Tuy 
nhiên, khi nền kinh tế đã đạt được những điều kiện nhất định như: tiềm lực tài chính của 
quốc gia đã đủ mạnh; thị trường tài chính phát triển đầy đủ và vận hành ổn định; tình 
trạng đô la hóa trong nền kinh tế được kiểm soát mức thấp; lạm phát ở mức ổn định; cơ 
cấu xuất nhập khẩu có sự thay đổi căn bản, theo hướng xuất khẩu các mặt hàng tinh chế, 
tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng thô giảm, giá trị hàng xuất được hình thành chủ yếu 
bằng nguyên, vật liệu trong nước thì việc điều hành tỷ giá sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng 
của tỷ giá là công cụ hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện cán cân thương mại, tăng khả 
năng cạnh tranh trong xuất khẩu, từ đó đảm bảo tính bền vững của cán cân thanh toán 
nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. 

Để thực hiện chính sách phá giá đồng nội tệ, các mặt lợi và hại của việc phá giá 
phải được xem xét và cân nhắc một cách kỹ lưỡng dựa trên tất cả các khía cạnh của nền 
kinh tế; phải đảm bảo nền kinh tế đã có đủ các điều kiện để có thể phát huy tốt mặt tích 
cực và hạn chế được những mặt tiêu cực của việc phá giá. 

 

Tài liệu tham khảo: 

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh: “Không chỉ đơn giản là phá giá đồng nội tệ” - Tạp chí Tài chính, 
Online, ngày 16/3/2021. 

Phương Phương: “Ưu và nhược khi phá giá đồng nội tệ” - Báo An ninh tiền tệ, số ngày 4 tháng 9 năm 2015. 
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Quỹ mở tại Việt Nam - Bước thụt lùi 

trước cú sốc “thiên nga đen” Covid-19 
Lương Lan Hương, Nguyễn Thị Thảo Uyên - CQ57/21.02CL 

rên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoài những loại hình đầu tư thông dụng 

như cổ phiếu, trái phiếu Nhà Nước thì hình thức đầu tư liên quan đến quỹ mở 

cũng là một kênh đang dần phát triển và nhận được sự quan tâm của giới đầu tư 

hiện nay. Tuy nhiên, cú sốc “thiên nga đen” Covid-19 năm 2020 đã tô xám bức tranh 

quỹ mở nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 

1. Quỹ mở là gì? 

Quỹ mở là một quỹ đầu tư tập thể, được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng 

mục tiêu đầu tư. 

Đây là một hình thức đầu tư gián tiếp. Thay vì tự đầu tư chứng khoán, bạn sẽ đầu 

tư vào các quỹ mở, bằng việc mua các chứng chỉ quỹ (CCQ) do quỹ mở phát hành. 

● Sự khác nhau giữa đầu tư vào Quỹ mở và tự đầu tư 

Khi tự đầu tư, bạn muốn mua cổ phiếu A, B, C, và D thì bạn sẽ phải mua từng cổ 

phiếu đó. Chưa kể, với số vốn ít ỏi, bạn có thể còn chả mua đủ số cổ phiếu trên. 

Nhưng đầu tư vào quỹ mở thì khác. Bạn chỉ cần mua CCQ của quỹ sở hữu danh 

mục đầu tư vào những cổ phiếu trên là được. Thậm chí, chỉ sở hữu 1 CCQ thôi, là bạn 

cũng đã sở hữu 1 danh mục các mã cổ phiếu (theo tỷ lệ) trên số vốn đầu tư của mình. Định 

mức đầu tư vào quỹ mở tại Việt Nam khá thấp, chỉ cần số vốn tầm 2 - 3 triệu đồng. Đây 

chính là sự tiện lợi khi đầu tư vào quỹ. Chưa kể, với danh mục của quỹ, tỷ trọng các mã 

cổ phiếu đã được tối ưu, nhằm đạt mức lợi nhuận cao nhất nhưng với rủi ro là thấp nhất. 

Còn nếu bạn tự đầu tư, thì tỷ trọng danh mục cổ phiếu thường sẽ là chia đều cho 

số vốn, hoặc nếu có phân bổ, thì cũng không được tối ưu. Hiệu quả đầu tư của bạn khi 

đó sẽ không cao. 

● “Tính ổn định vốn” của Quỹ 

Đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm đối với quỹ mở. 

Ưu điểm là việc bạn có thể bán CCQ để thu lời (hoặc tình huống xấu là cắt lỗ) bất 

kỳ lúc nào, do quỹ mở luôn phải duy trì một lượng tiền mặt. Điều này khiến hình thức 

quỹ mở thu hút được nhiều người tham gia hơn là quỹ đóng. 

T 
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Tuy nhiên, nhược điểm của hình thức này cũng đến từ “Tính không ổn định về 

vốn”. Đó là làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của quỹ mở. 

Cụ thể, chiến lược đầu tư của quỹ là không thay đổi.Nhưng với việc số vốn đầu tư 

luôn biến động, thì quỹ mở cần phải quản trị danh mục một cách hiệu quả nhất. 

 Hiệu quả ở đây có nghĩa là: 

● Lợi nhuận ổn định dài hạn 

● Thua lỗ thấp, ở mức chấp nhận được. Tránh tình trạng nhà đầu tư ồ ạt rút vốn, 

khi đó hậu quả sẽ khôn lường. 

● Đảm bảo thanh khoản cho CCQ của nhà đầu tư… 

Như vậy, quản trị rủi ro của quỹ, còn quan trọng hơn là việc tìm kiếm lợi nhuận. 

2. Thực trạng Quỹ đầu tư Việt Nam 

Quỹ đầu tư gia tăng về số lượng và đa dạng về loại hình. Quỹ đầu tư tại Việt Nam 

đã hình thành và nhanh chóng trở thành một trong những kênh đầu tư hấp đẫn cho các 

nhà đầu tư. Khởi đầu năm 2003 với một công ty quản lý quỹ đầu tiên và năm 2004 hình 

thành quỹ đầu tư đầu tiên thì sau 13 năm, hiện nay số lượng quỹ và các loại quỹ tại Việt 

Nam cũng tăng lên nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu đầu tư từ thị trường. 

Hiện nay trên thị trường, có khá nhiều quỹ mở được thành lập với mục tiêu và 

chiến lược đầu tư khác nhau như: Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF); Quỹ đầu tư 

doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4), Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF 

(VCBF-BCF), Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)… 

Tính đến cuối tháng 9/2019, 28 quỹ mở có số lượng tài khoản 111.000, gấp 12 lần 

số tài khoản hoạt động năm 2015. Trong đó, chủ yếu là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân; 

nhà đầu tư nước ngoài có 723 tài khoản; tổ chức trong nước là 224 tài khoản, tổ chức 

nước ngoài là 98 tài khoản. 

Riêng năm 2019, VSD ghi nhận gần 35.000 tài khoản mở mới, trong khi chỉ có 

900 tài khoản thưc hiện đóng, điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư đối 

với sản phẩm quỹ mở. Năm 2019, số lượng quỹ mở mới đi vào hoạt động là 6 quỹ, gấp 

2 lần so với số lượng quỹ mở mới hoạt động trong năm 2018. 

Cũng trong năm 2019, VSD đã thực hiện 460 phiên giao dịch hoán đổi cho 2 quỹ 

ETF, trong đó có 140 phiên có giao dịch với tổng số lượng chứng chỉ quỹ giao dịch đạt 

358,6 triệu đơn vị. Loại hình quỹ ETF vẫn cho thấy sự hấp dẫn khi trong năm 2019 có 

tới 5 quỹ ETF, trong đó có 3 quỹ ETF mô phỏng 3 chỉ số mới do HOSE vừa công bố. 
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● Bước thụt lùi trước “cơn bão” Covid-19 

Nếu như không ít nhà đầu tư thế hệ mới thể hiện khả năng “mua là thắng”, thì các 

quỹ mở đầu tư cổ phiếu có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nhìn chung là yếu kém. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động trong nửa đầu năm, với việc 

đại dịch Covid-19 diễn ra và làn sóng các nhà đầu tư F0 ồ ạt gia nhập thị trường sau đó. 

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong 6 tháng đầu năm 

2020, có 165.813 tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới, bình quân mỗi ngày có 1.168 

nhà đầu tư gia nhập thị trường chứng khoán, chủ yếu là các cá nhân. 

Lũy kế đến cuối tháng 6, nhóm nhà đầu tư cá nhân sở hữu tổng cộng 2,34 triệu tài 

khoản, chiếm hơn 99% tổng số tài khoản trên thị trường. 

Dòng tiền mới chảy mạnh mẽ vào thị trường đã giúp các chỉ số chứng khoán hồi 

phục sau cú sốc vì Covid-19. Dù vậy, tính tới cuối tháng 6, VN-Index vẫn thấp hơn 10% 

so với đầu năm, trong khi VN30 thấp hơn khoảng 12%. 

Trong khoảng thời gian này, kết quả đầu tư của các quỹ mở cổ phiếu có sự phân 

hóa rõ rệt. Trong khi nhiều quỹ ghi nhận mức sụt giảm tương đương, thậm chí nhiều hơn 

VN-Index, thì một số quỹ gần như hồi phục, thậm chí tăng trưởng dương. 

Tổng hợp các báo cáo công bố gần đây của các quỹ mở cổ phiếu (thời gian công 

bố vào khoảng cuối tháng 6) cho thấy, hơn 17 quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất đầu tư ở 

mức âm, từ âm 6% đến âm 14%, bao gồm cả các quỹ “có tiếng”. 

▪ Tính tới ngày 2/7, Quỹ VFMVF4 được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ 

Đầu tư Việt Nam (VFM) có tăng trưởng giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) 

ở mức âm 12,91%, giá trị NAV/CCQ là 15.345,78 đồng. 

▪ VFMVF4 dồn lực vào cổ phiếu khi tiền mặt và chứng khoán nợ chỉ chiếm 3% 

tổng tài sản. Vậy nhưng, kết quả đầu tư của VF4 bị ảnh hưởng khi nhiều cổ phiếu trong 

nhóm được phân bổ tài sản đầu tư lớn nhất không tăng giá. 

▪ Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) của Techcom Securities có mức tăng 

trưởng NAV/CCQ tính tới ngày 29/6 là âm 13,4%, trong khi mức lợi nhuận mục tiêu đặt 

ra là 12%/năm. 

▪ Với Quỹ VCBF-BCF do Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 

quản lý, tính tới ngày 1/7, tăng trưởng NAV/CCQ là âm 13,28%. 

▪ Tính tới ngày 2/7, tăng trưởng NVA/CCQ của VEOF ở mức âm 11,9%... 

Thực tế, đa phần các quỹ mở trên thị trường có hiệu suất đầu tư ở mức âm do Quỹ 

mở thực chất chỉ là “Copy thị trường” - khi thị trường tăng thì nó tăng và ngược lại. 
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● Mảng sáng trong bức tranh hoạt động của các Quỹ mở 

Một số quỹ có kết quả đầu tư khả quan hơn thị trường chung, dẫn đầu là Quỹ đầu 

tư giá trị MB Capital (MBVF), tiếp theo là Quỹ đầu tư tăng trưởng MBCapital (MBGF), 

Quỹ đầu tư cân bằng Manulife (MAFBAL)… 

Trong đó, MBVF nhắm tới các doanh nghiệp được niêm yết, có chính sách và có 

khả năng chi trả cổ tức tốt, có thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định giá theo các mô 

hình định lượng cơ bản. Mức tăng trưởng NAV/CCQ tính tới ngày 25/6 là 0,39%. 

 Đây là quỹ hiếm hoi đạt mức tăng trưởng dương trong giai đoạn đầu năm tại thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

Tiếp theo, MBGF có tăng trưởng NAV/CCQ tính tới ngày 1/7 chỉ âm 1,25%. Quỹ 

này có định hướng đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, đang trong giai đoạn 

chuyển mình và các cơ hội thoái vốn của khối doanh nghiệp nhà nước. 

3. Triển vọng khó khăn 

Chuỗi phục hồi kéo dài của thị trường thời gian vừa qua giúp giá nhiều cổ phiếu 

hồi phục và tăng mạnh, không ít mã về sát vùng giá trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19, khiến triển vọng tìm kiếm lợi nhuận không còn hấp dẫn với mức rủi ro 

đang gia tăng và thị trường có áp lực chốt lời. 

Các công ty chứng khoán, giới chuyên gia nhìn nhận, xu hướng chủ đạo của thị 

trường là đi ngang, thậm chí giảm. 

Trong khi đó, nỗi lo làn sóng Covid-19 lặp lại trên toàn cầu khiến thị trường chứng 

khoán thế giới có nhiều phiên rung lắc trong những tuần qua. 

4. Một số nguyên nhân khác ngoài biến cố đại dịch Covid-19 khiến thị trường 

Quỹ mở tại Việt Nam chưa thực sự phát triển 

● Về mặt kinh tế vĩ mô 

Thứ nhất, lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng Việt Nam hiện tại vẫn khá cao. Đầu tư 

bằng tiền gửi ở Ngân Hàng tại Việt Nam lại là hình thức đầu tư an toàn. Vì vậy, các Quỹ 

Mở muốn “chào bán” sản phẩm quỹ trái phiếu cũng gặp khó khăn trong việc thu hút nhà 

đầu tư, khi mức lợi suất đưa ra chỉ cao hơn một chút hoặc xấp xỉ bằng lãi suất Ngân hàng. 

Thứ hai, Chính phủ chưa có các chính sách thuế khuyến khích và hỗ trợ Nhà đầu 

tư khi tham gia thị trường quỹ mở. Cả Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đều phải chịu thuế 

trên phần lợi tức mà họ nhận được. Nhà đầu tư gửi tiền vào quỹ đôi khi vì bị đánh thuế 

nên có suy nghĩ rằng họ đang “thiệt hại hơn” so với gửi tiền tiết kiệm.  
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● Về góc độ vi mô 

Thứ nhất, về tư duy tiết kiệm: Ở các nước có thị trường tài chính phát triển, tư duy 

của họ rất cấp tiến và độc lập. Lối tư duy như vậy không được phổ biến ở Việt Nam hiện 

nay. Có thể suy nghĩ “về già sẽ có con cái lo” đã quen thuộc với nhiều thế hệ chính là 

nguyên nhân của thực trạng này.  

Thứ hai, về tư duy đầu tư ngắn hạn: Việc đầu tư lâu dài chắc chắn sẽ có lợi hơn 

đầu tư trong ngắn hạn, nhưng đối với Nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam hiện nay, quan sát 

cho thấy tư duy của họ còn ngắn hạn. Họ gửi tiền để đầu tư lâu dài nhưng chưa đến một 

năm đầu thì đã muốn rút ra.  

Thứ ba, về sự “ngại ngùng” trước tính minh bạch: Quỹ mở là một công cụ đầu tư 

đề cao tính minh bạch với các giao dịch đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước, và 

Ngân hàng 2,3 bên đứng ra. Đối với nhiều người Việt Nam, họ chưa quen với quy trình 

về sự minh bạch này. Thông thường, họ có thể dùng tiền của mình để đầu tư nhiều kênh 

mà không cần phải khai thuế. Nhưng với sản phẩm này, họ phải hiểu nhiều quy định và 

chịu thuế cho những khoản thu nhập từ lợi suất, tương tự như đầu tư chứng khoán. 

5. Giải pháp mở rộng thị trường Quỹ mở 

▪ Chính phủ nên có chính sách điều chỉnh lãi suất của các Ngân hàng thương mại 

thấp xuống thì các sản phẩm đầu tư khác như Quỹ sẽ giảm bớt khó khăn về lợi thế cạnh 

tranh để phát triển. 

▪ “Ưu đãi thuế” từ Chính phủ là động lực chính để các cá nhân nghĩ đến việc tiết 

kiệm cho dài lâu, vì họ cảm thấy đồng tiền đầu tư của mình thực sự sinh lợi. 

▪ Cá nhân bản thân nên cập nhật, học hỏi, “hoà nhập nhưng không hoà tan” đối với 

các quan điểm kinh tế, tư duy linh hoạt và tiến bộ của các nước có nền kinh tế phát triển. 

▪ Xác định tư tưởng đầu tư lâu dài trong 3 năm đối với thị trường chứng khoán. 

Thị trường có thể lỗ nhưng nhà đầu tư không nóng vội rút ra, vì họ biết và có cơ sở để 

tin rằng về lâu dài họ sẽ được lợi. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/quy-mo-la-gi-nhung-thong-tin-co-ban.html 

https://thebank.vn/blog/14492-lieu-da-du-de-dau-tu-an-toan-khi-chi-can-hieu-co-ban-chung-chi-
quy-mo-la-gi.html 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/quy-mo-hau-nhu-thua-thi-truong-post244865.html 

https://idautu.com/tong-quan-ve-quy-mo-tai-viet-nam/ 

 



10 
Sinh viªn 

Taäp 04/2021  TAØI CHÍNH VÓ MOÂ 

 

 

Phát triển tín dụng cho nông nghiệp 

nông thôn tại Việt Nam 

Đinh Quang Minh - CQ56/11.03CLC 

au hơn 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều thành tựu. Từ 

một nền nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, nông nghiệp Việt Nam đã 

được hiện đại hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cũng như 

hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Việt Nam đang 

phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một trong những khó khăn đó là thiếu vốn 

cho sản xuất và hoạt động kinh doanh. Do vậy, là trung gian tài chính trong nền kinh tế, 

hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Tuy nhiên, chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam còn tồn tại một 

số bất cập dẫn đến khó khăn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Thực trạng về chính sách tín dụng cho nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam  

Xác định nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiền đầu tư, trong 

đó, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp 

theo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách 

hỗ trợ, trong đó có chính sách tín dụng. Cụ thể, Nghị quyết số 26/NQ - TW ngày 

05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị 

định 41/2010/NĐ - CP ngày 12/4/2010; Quyết định số 899/QĐ -TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

và phát triển bền vững”... Theo đó, nhiều giải pháp đặc thù mang tính đột phá, phù hợp 

với đặc điểm sản xuất kinh doanh ở khu vực nông nghiệp, nông thôn đã được đưa ra, 

trong đó chính sách cho vay tín chấp với hạn mức phù hợp là bước đột phá lớn nhằm tạo 

điều kiện cho người dân khu vực nông thôn tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng 

ngân hàng. Chính sách này được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện trong Nghị định 

55/2015/NĐ - CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ - CP ngày 07/9/2018. 

Tại Nghị định bổ sung, sửa đổi có quy định chính sách ưu đãi đối với các doanh 

nghiệp đầu mối tổ chức mô hình liên kết với nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gia tăng giá trị sản phẩm như: (i) Quy 

định về quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp để các TCTD thống 

nhất thực hiện, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và tạo cơ sở pháp lý khuyến khích TCTD 

đẩy mạnh cho vay; (ii) Mở rộng đối tượng được vay không có tài sản đảm bảo để sản xuất 

S 
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kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (iii) Bổ sung quy định khách hàng được 

sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng 

công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay; (iv) Quy định về cơ 

chế xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng đối với các tổ chức, cá nhân 

sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao. 

NHNN đã kịp thời ban hành các Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo đồng thời ban hành 

nhiều chính sách khuyến khích đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 

bao gồm sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị như: Quy định trần lãi suất cho vay 

ngắn hạn bằng VND thấp hơn 1% - 2% so với lãi suất cho vay các lĩnh vực thông thường 

khác. Đồng thời, NHNN thực hiện chính sách hỗ trợ về nguồn vốn nhằm khuyến khích 

các TCTD đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn như tái cấp vốn và giảm tỷ lệ dự 

trữ bắt buộc. Bên cạnh đó, NHNN chỉ đạo các TCTD nâng cao hiệu quả thẩm định và 

đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng để tăng cường khả năng cho vay không có 

TSBĐ nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp nông nghiệp. Ngoài 

ra, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được ngành ngân hàng quan tâm, tiến tới 

đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm chi phí, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh có hiệu quả. Trong cho vay ngoại tệ, NHNN cũng cho phép các TCTD được cho 

vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với các khách hàng thực hiện phương án sản xuất kinh 

doanh hàng hóa xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ vay, tạo điều kiện cho các DN 

nông nghiệp xuất khẩu trong việc lựa chọn nguồn vốn vay với chi phí hợp lý. 

Tại các TCTD, đẩy mạnh triển khai một số chương trình, chính sách tín dụng đặc 

thù theo chỉ đạo của Chính phủ như: cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của 

Chính phủ; cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 

68/2013/QĐ - TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định điều 

kiện để doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ là có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất. 

tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân. 

Về phía Ngân hàng chính sách xã hội, hạn mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ 

lên 100 triệu đồng/ hộ vay không phải sử dụng tài sản bảo đảm đối với hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi và kéo dài thời hạn cho vay từ 60 tháng lên tối đa 120 tháng đối với hộ nghèo. 

Kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, tín dụng cho nông 

nghiệp nông thôn tại các NHTM đã đạt được những kết quả nhất định.  
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Biểu đồ 1: Dư nợ tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam 

Đơn vị tính: tỷ đồng, % 

 
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Từ bảng số liệu có thể thấy, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông 
thôn có xu hướng tăng qua các năm và chiếm khoảng 10% tổng dư nợ tín dụng đối với 
nền kinh tế. Đạt được kết quả này là do: (i) Hiệu quả từ những chính sách hỗ trợ tín dụng 
cũng như chỉ đạo của NHNN yêu cầu các TCTD đẩy mạnh thực hiện các Nghị định của 
Chính phủ; (ii) Mạng lưới cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được mở 
rộng. Nếu như trước đây, chỉ có Agribank thực hiện cho vay với lĩnh vực này thì hiện 
nay, có 70 NHTM, 1100 quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Chính sách xã hội thực 
hiện cho vay đối với lĩnh vực này. 

Bên cạnh hệ thống NHTM là sự tham gia tích cực của Ngân hàng chính sách xã 
hội (NHCSXH) trong việc đẩy mạnh tín dụng nông nghiệp nông thôn. Với mạng lưới 
rộng khắp, các điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại hầu hết các xã, thôn, bản tại 63 tỉnh, 
thành phố đã hỗ trợ tài chính và cung cấp dịch vụ ngân hàng tới tận vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn cho đại đa số bộ phận người dân. Hiện nay, NHCSXH triển khai khoảng 
20 chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, 
trong đó có hơn 85% dư nợ cho vay phục vụ phát triển lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn còn tồn 
tại một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của nông dẫn gặp nhiều khó khăn do 
các TCTD còn “e ngại” khi cho vay lĩnh vực này bởi đây là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi 
ro. Bên cạnh đó, cơ chế xử lý, phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm trong nông nghiệp chưa 
được triển khai mạnh mẽ nên đã ảnh hưởng lớn đến năng lực tài chính và khả năng trả 
nợ ngân hàng của khách hàng vay vốn trong trường hợp rủi ro xảy ra. 

Thứ hai, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa được tổ chức và phát triển 

hợp lý; trình độ chế biến sâu còn hạn chế nên giá trị gia tăng của ngành thấp. Các mô 

hình liên kết còn ít, chưa hiệu quả, gây khó khăn cho các TCTD trong việc kiểm soát 

2015 2016 2017 2018 2019

Dư nợ 465479 555640 636832 666987 716260

Tốc độ tăng trưởng 19.37 13.96 5.41 7.39

DN tín dụng NNo/Tổng DN 
tín dụng nền kinh tế

10 10.1 9.78 9.25 8.74
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dòng tiền khi cho vay chuỗi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả đầu tư 

tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Thứ ba, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định, nhiều doanh 

nghiệp, hộ gia đình chưa có nguồn lực tài chính tốt, chưa có nhiều mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bài bản, hiệu quả và phương án trả nợ vay chưa 

khả thi, tạo áp lực trong quản lý rui ro cho các TCTD.  

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng với nông nghiệp nông thôn 

Trên cơ sở định hướng của Chính phủ, những tồn tại trong phát triển tín dụng cho 

nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp sau nhằm phát 

triển tín dụng cho nông nghiệp nông thôn: 

Thứ nhất, tiếp tục xác định nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên và chủ động 

phối hợp với các bộ ngành đề xuất các giải pháp hỗ trợ vốn đầu tư phục vụ phát triển 

lĩnh vực này. Triển khai đồng bộ các chính sách đã được ban hành nhằm khuyến khích 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Thứ hai, các Bộ ngành liên quan cần có báo cáo đánh giá, dự báo và cảnh báo về 

nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp để làm cơ sở định hướng phát triển 

nông nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm 

kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra. 

Thứ ba, các địa phương chủ động triển khai, hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng 

nhận tài sản hình thành trên đất nông nghiệp để người dân có thể làm thủ tục đăng ký 

giao dịch bảo đảm, thế chấp vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng trong lĩnh vực này 

có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn ngân hàng. 

Thứ tư, khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn cần chủ động tiếp cận 

đánh giá nhu cầu thị trường, nâng cao trình độ quản lý, năng lực sản xuất, lành mạnh 

hóa tình hình tài chính và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả để 

tăng khả năng tiếp cận vốn vay tại các TCTD. 

Thứ năm, các TCTD xem xét đơn giản hóa thủ tục vay vốn của khách hàng trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các 

khoản tín dụng trong lĩnh vực này để đảm bảo vốn vay được sử dụng hiệu quả và TCTD 

thu hồi đầy đủ gốc và lãi khi đến hạn./. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Chính phủ: Nghị định 41/2010/NĐ - CP ngày 12/4/2010; Quyết định 68/2013/QĐ - TTg; Nghị định 
55/2015/NĐ - CP ngày 9/6/2015; Nghị quyết 30/NQ - CP ngày 07/3/2017; Nghị định 116/2018/NĐ - CP 
ngày 7/9/2018 

www.sbv.gov.vn. Số liệu thống kê dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế giai đoạn 2015 - 2019 của NHNN 
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Bức tranh nền kinh tế Việt Nam 

11 tháng năm 2020 
Phạm Thúy Quỳnh - CQ55/11.05 

rong bối cảnh dịch COVID - 19 đang có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế 

thế giới đang rơi vào tình trạng suy thoái, thách thức gia tăng. Sự căng thẳng 

giữa các nền kinh tế lớn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến cho niềm tin kinh 

doanh toàn cầu bị giảm sút. Nền kinh tế Việt Nam 11 thángnăm 2020 vẫn ghi nhận 

những chuyển biến tích cực mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh lẫn thiệt hại về kinh tế 

do các cơn bão gây ra gần đây, sự hồi phục kinh tế vẫn được tiếp tục, đặc biệt là trong 

lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. 

Những điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2020 

Về mức tăng trưởng kinh tế 

Chỉ số giá tiêu dùng CPI 

 
Nguồn: Tổng cục thống kê 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2020 giảm 0.01% so với tháng trước nguyên 

nhân chính là do giá nhiên liệu trên thế giới giảm, tác động đến giá xăng, dầu trong nước 

cũng giảm đồng thời, giá điện, nước sinh hoạt cũng giảm do nhu cầu tiêu dùng mùa mưa 

không cao. Chỉ số CPI tăng 0,08% so với tháng 12/2019 và tăng 1,48% so với cùng kỳ 

năm trước. Bình quân chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng năm 2020 tăng 3,51% so với cùng 

kỳ năm trước. 

T 
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Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng mạnh do việc cả nước thực hiện giãn cách xã hội vào 

tháng 4, việc giảm nhân sự do tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp đi xuống. Người 

lao động thành thị bị ảnh hưởng nhiều nhất vì nhiều người gặp khó khăn do các biện 

pháp can thiệp và hạn chế đi lại. Mặc dù các điều kiện dần được cải thiện trong những 

tháng gần đây, thị trường lao động vẫn cần thêm thời gian để phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp 

ở thành thị không những cao hơn mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng COVID-19, 

mà một số lượng lớn người lao động đã rời lực lượng lao động.  

Hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

Mặc dù ngành nông nghiệp phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão đổ bộ liên 

tiếp nên sản lượng chỉ đạt 8.08 triệu tấn, giảm 20.7 nghìn tấn so với cùng kì năm ngoái. 

Ngành chăn nuôi có dấu hiệu hồi phục khi tổng số lợn trong tháng tăng 12% so với cùng 

thời điểm năm trước, đàn bò tăng 2,5%, đàn gia cầm tăng 4,1%, đàn trâu giảm 2%. Tuy 

nhiên, vẫn còn tồn tại một số dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước. Điểm sáng của 

khu vực này chính là ngành thủy sản khi sản lượng thủy sản cả nước trong tháng 11/2020 

ước tính đạt 733,8 nghìn tấn, tăng 1,1% so với cùng kì năm trước. Giá tôm thẻ chân 

trắng tăng mạnh do phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu, giá cá tra nguyên liệu duy trì ở 

mức giá tốt. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp 

Khu vực sản xuất công nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất so với cùng 

kì năm trước kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Chỉ số sản xuất toàn ngành công 

nghiệp tăng 9,2% so với cùng kì năm trước. Đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng 

của toàn ngành công nghiệp chính là ngành chế biên, chế tạo; ngành sản xuất và phân 

phối điện; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải. 

Hoạt động dịch vụ  

Tuy dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thương mại trong nước vẫn tăng 

2,3% so với tháng trước, tăng 8,5% so với cùng kì năm trước. Trong đó, doanh thu bán 

lẻ hàng hóa đạt mức tăng cao 13,2%. Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách 

quốc tế đến nước ta trong tháng 11 năm 2020 giảm 99% so với cùng kì năm trước. Tính 

chung 11 tháng năm 2020, nước chúng ta chỉ đón nhận 3.821 nghìn lượt người, giảm 

76,6% so với cùng kì năm trước. 

Về hoạt động xuất nhập khẩu 

Đối với hoạt động xuất khẩu, nhìn chung 11 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kì năm trước, trong đó khu vực có 
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vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Về 

thị trường xuất khẩu, Hoa Kì vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 

11 tháng với kim ngạch 69,9 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kì năm trước. Tiếp đến là 

thị trường Trung Quốc (43,1 tỷ USD), thị trường EU (32,2 tỷ USD), thị trường ASEAN 

(20,9 tỷ USD), Hàn Quốc (17,7 tỷ USD), Nhật Bản (17,3 tỷ USD) 

Đối với hoạt động nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng tính chung ước 

tính đạt 234,5 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kì năm trước. Hàng hóa nhập khẩu chiếm chủ 

yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất, chiếm đến 93,3% tổng kim ngạch nhập khẩu, phần còn 

lại thuộc về nhóm hàng tiêu dùng. Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường 

nhập khẩu lớn nhất của nước ta với tổng kim ngạch nhập khẩu là 73,9 tỷ USD, tăng 7,9% 

so với cùng kì năm trước. Tiếp đến là Hàn Quốc (42 tỷ USD), thị trường ASEAN (27,3 tỷ 

USD), Nhật Bản (18,6 tỷ USD), EU (13,2 tỷ USD), Hoa Kì (12,6 tỷ USD). 

Tính chung 11 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ 

lục 20,1 tỷ USD (trong đó cùng kì năm trước xuất siêu 10,8 tỷ USD), trong đó khu vực 

trong nước nhập siêu 12,4 tỷ USD; khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,5 tỷ USD. 

Về hoạt động đầu tư 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2020 ước tính đạt 

54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 

2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 406,8 nghìn tỷ đồng, bằng 

79,3% kế hoạch năm và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước  

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2020 bao gồm vốn 

đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu 

tư nước ngoài đạt 26,4 tỷ USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng ước tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2020 có 114 dự án được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 

316,4 triệu USD; có 30 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 174 triệu 

USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng đạt 490,4 triệu 

USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Những khó khăn, thách thức trong 11 tháng năm 2020 đối với nền kinh tế 

Việt Nam 

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp do nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp 

trong thời kì này giảm và rủi ro cấp tín dụng cao hơn trong thời kì suy thoái kinh tế. Điều 
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này khiến cho tỷ suất lợi nhuận ròng của các ngân hàng đều giảm dần trong những tháng 

gần đây, gây áp lực lớn lên ngành ngân hàng. 

Thứ hai, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã thay đổi quá trình thực hiện chính sách 

tài khóa. Thu ngân sách Nhà nước giảm do hoạt động kinh tế đi xuống trong khi những 

thiệt hại nghiêm trọng do các trận bão trong tháng 10 đặt ra yêu cầu về các hoạt động hỗ 

trợ và tái thiết dự kiến sẽ tạo thêm áp lực cho ngân sách nhà nước. 

Thứ ba, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đăng kí và giải ngân giảm khá mạnh 

so với cùng kì năm trước. 

Thứ tư, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, với sự bùng 

phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới khi bước vào mùa đông, dự kiến hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn 

trong thời gian tới, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu. 

Tóm lại, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, lạm phát cùng kinh tế vĩ mô ổn định 

cả năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, dịch bệnh diễn biến phức 

tạp, cần phải thực hiện các giải pháp: 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Bởi vì làm tốt điều này cũng 

chính là góp phần quan trọng ổn định kinh tế - xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Thứ hai, đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế số, Chính phủ và giao dịch điện 

tử, thanh toán điện tử; vừa là để tăng năng suất lao động, vừa là theo kịp xu thế và giảm 

rủi ro lây lan dịch bệnh do tương tác trực tiếp.  

Thứ ba, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ mà Chính 

phủ đang tập trung chỉ đạo, cụ thể: Gói chính sách tiền tệ - tín dụng (giảm các lãi suất 

điều hành, cơ cấu lại nợ, giãn - hoãn nợ, giảm lãi/phí,...) 

Thứ tư, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các thị trường còn nhiều dư địa sau đại dịch 

như: Hoa Kỳ, EU, ASEAN và Hàn Quốc. Đây là 6 thị trường chiếm đến 80% tổng kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 - Tổng cục Thống kê 

Cập nhập Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 11/2020 - World Bank  

Tình hình Kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2020 - Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã 
hội quốc gia  
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Tác động của chính sách tài chính 

đối với phát triển kinh tế tuần hoàn  
 

Đỗ Phương Thảo - CQ57/11.03CL 

1. Khái quát về chính sách tài chính. 

Theo OECD (2002): “Chính sách tài chính đề cập đến các chính sách liên quan 

đến quy định, giám sát và giám sát hệ thống tài chính và thanh toán, bao gồm thị trường 

và thể chế, nhằm thúc đẩy sự ổn định tài chính, hiệu quả thị trường và bảo vệ khách hàng 

- tài sản và người tiêu dùng”. 

Trên góc độ vĩ mô: Chính sách tài chính là tập hợp các mục tiêu, biện pháp được 

Chính phủ đề ra để tác động tới hệ thống tài chính của quốc gia, nhằm tạo ra sự phát 

triển bền vững và toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường của một quốc gia. 

Chính sách tài chính quốc gia là bộ phận của chính sách kinh tế, với việc sử dụng tổng 

thể các công cụ của hệ thống tài chính nhằm khai thác, động viên và sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực tài chính của đất nước; giảm thiểu những tác động xấu tới sự phát 

triển của nền kinh tế quốc gia. Chính sách tài chính mang những đặc điểm của chính 

sách kinh tế - xã hội, nó bao gồm tổng thể các quan điểm, tư tưởng phát triển, những 

mục tiêu tổng quát và những phương thức cơ bản để thực hiện mục tiêu phát triển đất 

nước bền vững và toàn diện. 

Chính sách tài chính cơ bản sẽ giải quyết các vấn đề và thực hiện những mục tiêu 

liên quan tới tài chính, đó là các quan hệ tài chính trong phân phối tổng sản phẩm xã hội 

dưới hình thức tổng giá trị, thông qua đó tạo lập các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu 

tích lũy và tiêu dùng các chủ thể trong nên kinh tế. Vì vậy, chính sách tài chính điều 

chỉnh các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối nguồn tài chính thông 

qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các yêu cầu tích lũy và tiêu 

dùng của các chủ thể trong nền kinh tế. 

 Phạm vi chính sách tài chính quốc gia bao trùm các lĩnh vực tài chính công, tài 

chính DN và tài chính hộ gia đình hay dân cư. Chính sách tài chính quốc gia phải đóng 

vai trò quyết định đến quy mô và tốc độ phát triển kinh tế, đến cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu 

tư thông qua việc tác động tới hoạt động phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính 

trong nước, bao gồm cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tài sản xã hội khác.  
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Nội dung của chính sách tài chính quốc gia bao gồm các chính sách cơ bản sau: 

* Chính sách tài chính nhà nước (Chính sách tài chính công): Trong hệ thống tài 

chính quốc gia, Ngân sách Nhà nước (NSNN) có vị trí quan trọng. Hoạt động quản lí kinh 

tế - xã hội của Nhà nước phụ thuộc vào khả năng và hiệu quả hoạt động của ngân sách; 

do đó, chính sách tài chính nhà nước hướng vào việc huy động vốn cho NSNN một cách 

vững chắc, ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước trong mỗi thời kì. 

* Chính sách tài chính DN: Đối với DN, chính sách tài chính của nhà nước cần 

tạo mọi điều kiện cho các DN tăng khả năng tích tụ, đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn 

đầu tư, nhanh chóng đổi mới công nghệ, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sức cạnh 

tranh của DN và nền kinh tế; đồng thời, góp phần tạo sân chơi bình đẳng cho các DN 

thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. 

* Chính sách phát triển thị trường tài chính: Là bộ phận rất quan trọng của hệ 

thống tài chính quốc gia - Thị trường tài chính thực hiện chức năng dẫn vốn từ những 

người có vốn sang người cần vốn thông qua các hoạt động tài chính trực tiếp (những 

người cần vốn bán các công cụ nợ, các cổ phiếu hoặc vay thế chấp) và các hoạt động tài 

chính gián tiếp (thông qua các trung gian tài chính - ngân hàng thương mại, công ty bảo 

hiểm, quỹ trợ cấp,…). Nhà nước cần hướng vào sử dụng các công cụ trực tiếp và gián 

tiếp tác động vào thị trường tài chính, qua đó tác động vào hoạt động kinh tế. 

2. Tác động của chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Chính sách tài chính có tác động rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần 

hoàn (KTTH), cụ thể là: 

Thứ nhất, Chính sách tài chính kích thích tăng trưởng kinh tế để chuyển đổi từ 

nền kinh tế tuyến tính sang KTTH. 

Chính phủ đóng vai trò quan trọng trọng trong việc mở rộng quy mô nền KTTH 

bằng cách thiết lập định hướng, cung cấp các ưu đãi, cung cấp tài chính cho cơ sở hạ 

tầng và đổi mới; đồng thời sử dụng các cơ chế tài chính kết hợp để giảm thiểu rủi ro đầu 

tư. Chính phủ, Ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính có thể bổ sung 

và thu hút vốn của khu vực tư nhân và tạo điều kiện cho sự dịch chuyển trong khu vực 

tư nhân. Ngoài ra chính phủ có thể đầu tư trực tiếp vào các hoạt động và đổi mới của 

nền KTTH, định hướng và cân bằng sân chơi, họ có thể nâng cao tính minh bạch bằng 

cách yêu cầu công bố thông tin và tiêu chuẩn hóa các định nghĩa và thước đo cho các 

hoạt động theo tuần hoàn.  
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Thứ hai, Chính sách tài chính giúp mở rộng quy mô nền KTTH.  

Mô hình KTTH sẽ đòi hỏi sự thay đổi cấu trục của hệ thống sản xuất và tiêu thụ, 

cũng như thay đổi hoặc đổi mới công nghệ tương ứng. Tất cả những đổi mới này đòi hỏi 

nguồn lực tài chính đáng kể và để tăng trưởng kinh tế linh hoạt hơn, nâng cao hiệu quả 

kinh tế toàn hệ thống và sử dụng vốn tài chính tối ưu hơn. 

Thứ ba, Chính sách tài chính góp phần thúc đẩy phát triển KTTH  

Việc phát triển thị trường tài chính sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các 

chiến lược đầu tư vào nền KTTH nhằm tìm kiếm lợi nhuận cạnh tranh đồng thời mang 

lại lợi ích cho xã hội và môi trường. Khi thị trường vốn phát triển sẽ gia tăng các quỹ 

đầu tư công vào nền KTTH; đồng thời sẽ có nhiều DN phát hành trái phiếu để huy động 

vốn vay. Việc có nhiều công ty niêm yết áp dụng KTTH sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư 

trên toàn cầu cho lĩnh vực KTTH, cũng như tạo ra những cơ hội cho các nhà đầu tư mới 

tham gia. Ngoài ra, khi nhiều Ngân hàng cho vay và tài trợ các dự án cho các công ty 

hoạt động trong lĩnh vực KTTH sẽ càng thúc đẩy KTTH phát triển. 

Thứ tư, Chính sách tài chính góp phần gia tăng nguồn vốn cho phát triển KTTH 

Một chính sách tài chính tích cực sẽ khuyến khích gia tăng vốn đầu tư mạo hiểm, 

vốn cổ phần tư nhân ở các giai đoạn của hoạt động KTTH nhất là giai đoạn đầu cũng đã 

tăng nhanh chóng. Số lượng quỹ thị trường tư nhân và các công ty khởi nghiệp phát triển 

các sản phẩm thân thiện, bảo vệ môi trường cũng gia tăng đáng kể. 

Kết luận: Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng XHCN nhằm phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Mô hình KTTH có 

thể đáp ứng được mục tiêu trên trong chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước. Đây 

là cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển KTTH. Vì vậy, việc nhìn nhận, đánh giá 

đúng vai trò của chính sách tài chính, từ đó sớm xây dựng và hoàn thiện các chính sách 

tài chính nhằm khuyến khích, thúc đẩy chuyển đổi và phát triển mô hình KTTH là hết 

sức cần thiết. 

 

Tài liệu tham khảo: 

OECD (2002) financial Polity. 

Ellen MacArthur Foundation (2020), “Financing the circular economy - Capturing the 
opportunity”.  

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, (2020), “Nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam và những 
vấn đề đặt ra đối với chính sách tài chính”.  
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Phối hợp chính sách tài khoá và chính 

sách tiền tệ giai đoạn Covid-19 ở Việt Nam 
Bùi Thanh Bình - CQ55/21.05 

ưới góc độ điều hành nền kinh tế vĩ mô, chính sách tài khoá (CSTK) và chính 

sách tiền tệ (CSTT) là hai công cụ kinh tế giữ vai trò quyết định trong điều tiết 

kinh tế vĩ mô. hai mục tiêu cơ bản trong điều tiết kinh tế vĩ mô là ổn định và 

tăng trưởng. Các công cụ riêng lẻ của hai chính sách này không tác động riêng lẻ lên 

từng bộ phận của nền kinh tế mà tác động lẫn nhau và cùng tác động lên toàn bộ nền 

kinh tế. CSTK tác động trực tiếp yếu tố chi tiêu chính phủ (G), thuế (T), (t) hoặc gián 

tiếp đến tiêu dùng (C), đầu tư (I) và xuất nhập khẩu ròng (NX) và đều tác động đến tổng 

cầu (AD). CSTT điều chỉnh mức cung tiền, tác động trực tiếp đến thị trường tiền tệ, qua 

đó tác động trở lại thị trường hàng hoá thông qua mô hình kinh tế IS - LM và làm thay 

đổi tổng cầu. CSTK và CSTT tuy không chỉ tác động vào thị trường mà nó điều chỉnh 

mà qua sự tác động qua lại giữa hai thị trường mà tác động lên phạm vi điều chỉnh của 

nhau. Như vậy để đạt được hiệu quả trong đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô thì cần 

kiểm soát và quản lý chặt chẽ giữa hai chính sách này. 

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

Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2,12% (cùng kỳ năm 2019 đạt 

6,98%); lạm phát 9 tháng đầu năm 2020 ghi nhận mức 3,85% (cùng kỳ năm 2019 ghi 

nhận mức 2,50%). 

Khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 14,05% cơ cấu GDP 9 tháng đầu 

năm 2020. Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến 

sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản. Các doanh nghiệp nông sản nhỏ lẻ đã 

buộc phải đóng cửa trước tác động của dịch. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,16% cơ cấu GDP 9 tháng đầu năm 

2020. Tác động của Covid-19 rõ nét hơn, chủ yếu là những quan ngại về triển vọng kinh 

tế có xu hướng xấu đi ảnh hưởng tới tâm lý, làm hạn chế nhu cầu tiêu dùng. Ngành xây 

dựng ít chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn nhưng mức tăng trưởng vẫn thấp hơn nhiều so với 

cùng kỳ năm ngoái. Mức độ hồi phục của công nghiệp và xây dựng còn chậm. 

Khu vực Dịch vụ chiềm 42,73% cơ cấu GDP 9 tháng đầu năm 2020. Khu vực dịch 

vụ chịu tác động mạnh nhất do tổng cầu (cả trong và ngoài nước) giảm và mất nhiều thời 

gian để phục hồi. Các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải chịu ảnh hưởng của đại dịch 

chủ yếu qua việc hạn chế đi lại, giãn cách xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đã tác 

động tới hành vì tiêu dùng. 

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

Trên góc độ chính sách kinh tế vĩ mô, để giải quyết cú sốc như đại dịch Covid-19 

thì nên ưu tiên sử dụng CSTK và thực hiện các CSTT với mục tiêu hỗ trợ. Vì CSTK có 

độ trễ ngoài ngắn nên khi thực thi sẽ phát huy được hiệu lực đối với nên kinh tế trong 

khi đó CSTT phải thông qua các kênh truyền dẫn nên độ trễ ngoài dài. 

Đối với chính sách tài khoá, Chính phủ đã đưa ra gói kích thích tài khoá bao gồm: 

(1) Giảm thuế và tiền thuê đất trị giá 180 nghìn tỷ đồng tương đương 3,0% GDP; (2) 

Khoản chi cho an sinh trị giá 62 nghìn tỷ đồng, giảm giá điện trị giá 11 nghìn tỷ đồng 

và hoãn đóng bảo hiểm xã hội trị giá 9,5 nghìn tỷ đồng. Quy mô gói kích thích tài khoá 

tương đương 4,3% GDP. 

Đối với chính sách tiền tệ, NHNN đã điều chỉnh mức lãi suất điều hành giảm 1-

1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp cho tổ 

chức tín dụng (TCTD); giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 

tháng và giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên, hiện 

ở mức 5,0%/năm, để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân. Đến 

ngày 140/9/2020, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271 nghìn khách hàng 

với dư nợ 321 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 485 nghìn khách hàng với 

dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng; đặc biệt các TCTD đã cho vay mới lãi suất ưu đãi lũy kế đến 

nay đạt 1,6 triệu tỷ đồng. 

Về mặt lý thuyết, trong trường hợp kinh tế suy thoái, để khuyến kích đầu tư và 

tăng trưởng cần thực hiện CSTK và CSTT mở rộng. Tuy nhiên để có sự phối hợp chặt 

chẽ hơn giữa CSTK và CSTT cần phải hiểu rõ nguyên nhân cốt lõi của kinh tế suy thoái 

là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng.  

Nhìn chung, kết quả phối hợp giữa CSTK và CSTT giai đoạn Covid-19 đã dần 

đem môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tạo tiền đề phục hồi và phát triển, hỗ trợ tháo gỡ 

khó khăn cho DN, nền kinh tế có những tín hiệu phục hồi khả quan hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phối hợp CSTK và CSTT trong 

giai đoạn Covid-19 vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, dịch bệnh Covid-19 khó lường và giải pháp y tế mang quyết định chủ 

yếu, các chính sách về tài khoá - tền tệ là thứ yếu, mang tính hỗ trợ. 

Thứ hai, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận 

gói tín dụng Covid-19. 

Thứ ba, việc mở rộng CSTK và chi an sinh xã hội để dập tắt dịch Covid-19 cũng 

gây áp lực lên cán cân ngân sách nhà nước. 
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Thứ tư, việc phối hợp CSTK và CSTT thông qua việc tiền tệ hoá thâm hụt đang 

gây áp lực lạm phát. 

Thứ năm, tác động của Covid-19 đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng và đầu tư làm 

cho cầu hàng hoá và cầu tiền tệ đều giảm. Việc nới lỏng CSTK và CSTT làm tăng cung 

hàng hoá và tiền tệ có thể gây ra bong bóng tài chính, nợ xấu. 

Một số khuyến nghị chính sách: 

Một là, cần tiếp tục phối hợp tốt CSTK và CSTT để giảm bớt những tác động tiêu 

cực của dịch Covid-19. Phối hợp CSTK và CSTT chỉ hiệu quả khi các hoạt động sản 

xuất và tiêu dùng được nối lại. Do vậy, uy tiên hiện nay là thực hiện các biện pháp tìa 

khoá để ứng phó y tế cộng đồng và trợ cấp xã hội cho các đối tượng dễ bị tổn thương do 

ảnh hưởng của dịch bênh. 

Hai là, cần tiếp tục các biện pháp tạo điều kiện cho doanh nghiêp và hộ gia đình 

tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn để giúp họ vượt qua khó khăn và bình ổn tiêu dùng. Cần 

tăng tính thanh khoản của đồng tiền, mở rộng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, 

đẩy nhanh thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn và các gói cứu trợ. Rà 

soát và xem xét từng đối tượng để gói cứu trợ tiếp cận đúng đối tượng cần hỗ trợ. 

Ba là, cần xây dựng phương án dự phòng cho giai đoạn hậu Covid-19, khuyến 

khích đầu tư và tiêu dùng. Để đối phó kịp thời với những ảnh hưởng do Covid-19, Chính 

phủ đã thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế và điều này làm gia tăng áp lực lạm 

phát, gây bội chi ngân sách. Đồng thời tỷ lệ nợ xấu tăng, dư địa chính sách không còn 

nhiều đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phối hợp CSTK và CSTT phù hợp, kịp thời. 

 

Tài liệu tham khảo: 

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

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

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

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

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

http://tapchinganhang.gov.vn/lua-chon-tai-tro-cho-chinh-sach-tai-khoa-trong-boi-canh-covid-
19.html 
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Khám phá động cơ chia sẻ trải nghiệm 
du lịch trên các trang mạng xã hội 

Đặng Vũ Đạt - 55.21.01.CLC 

1. Tóm tắt nghiên cứu 

Sự xuất hiện của mạng xã hôi ra đời đã làm thay đổi cách thức mọi người đi du 
lịch. Với số lượng người dùng ngày càng lớn trên các trang mạng xã hội (SNS) và mức 
độ tương tác cao, nghiên cứu này đã khám phá những động lực cơ bản của việc chia sẻ 
kiến thức du lịch trên SNS giữa các khách du lịch nội địa tại Việt. Kết quả nghiên cứu 
đã cho thấy động cơ chia sẻ trải nghiêm du lịch trên mạng xã hội bao gồm là động cơ về 
hành động và chứng minh rằng có sự khác biệt về động cơ chia sẻ trải nghiêm du lịch 
trên mạng xã hội giữa những nhóm khách du lịch có đặc điểm khác nhau.  

2. Giới thiệu 

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá những động cơ chia sẻ trải nghiệm du 
lịch trên các trang mạng xã hội: (1) Xác định các động cơ cơ bản của khách du lịch nội 
địa tại Việt Nam để chia sẻ trải nghiệm du lịch thông qua các trang mạng xã hội, (2) 
Xem xét sự khác biệt về động cơ chia sẻ trải nghiệm giữa các nhóm khách du lịch khác 
nhau (tức là: giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn), (3) Từ kết quả nghiên cứu đưa ra một 
số hàm ý giải pháp cho nhà quản trị tiếp thị tại các điểm đến nhằm tăng cường các dịch 
vụ của họ thông qua các thông tin trải nghiệm của du khách 

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

Các giả thuyết và mô hình được phát triển ở nghiên cứu này được xây dựng dựa trên 
cơ sở phân tích tổng quan các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ chia sẻ trải 
nghiệm. Nghiên cứu này đã được phát triển trên nền tảng một số nghiên cứu trước đây. 
Trong đó, nghiên cứu này tập trung vào 2 nhóm yếu tố: yếu tố cá nhân và yếu tố xã hội. 

Trên cơ sở đó chúng tôi đã đưa ra một số giả thuyết về động cơ trong việc chia sẻ 
trải nghiệm du lịch như sau:  

H1: Có sự khác biệt về động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch trên các trang mạng 
xã hội giữa nam và nữ.  

H2: Có sự khác biệt về động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch trên các trang mạng 
xã hội giữa các nhóm độ tuổi khác nhau 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1. Nghiên cứu định tính: 

Công cụ thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định lượng, chính là bản câu hỏi với bối 
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cảnh nghiên cứu là khách du lịch nội địa đi du lịch trong nước. Phương pháp thu thập 
dữ liệu định tính ở đây là phỏng vấn chuyên sâu bán cấu trúc. Được thực hiện qua phỏng 
vấn chuyên sâu, phỏng vấn 10 du khách nội địa và được lựa chọn kỹ càng để đảm bảo 
sự đa dạng (giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn). Các khách du lịch nội địa với các đặc 
điểm khác nhau sẽ cung cấp thông tin đa chiều theo nhiều góc độ khác nhau. 

3.2.2. Nghiên cứu định lượng: 

Mục tiêu nghiên cứu định lượng: kiểm định độ tin cậy của thang đo; đo lường 
được động cơ của du khách; và có hay không có sự khác biệt động cơ chia sẻ trải nghiệm 
du lịch giữa các nhóm du khách khác nhau trong bối cảnh nghiên cứu du khách nội địa 
đi du lịch tại Việt Nam. 

3.2.2.1. Thiết kế công cụ đo lường: 

Để thực hiện nghiên cứu định lượng, cần xây dựng bản câu hỏi phỏng vấn phục 
vụ điều tra. Nội dung bản câu hỏi điều tra bao gồm các phần: 

Phần 1: Trả lời câu hỏi. Nội dung chính bao gồm các câu hỏi liên quan động cơ 
chia sẻ trải nghiệm du lịch của du khách nội địa đi du lịch trong nước trên các trang 
mạng xã hội 

Phần 2: Thông tin cá nhân. Phần này để xác định dữ liệu về đặc điểm nhân khẩu 
học và các dữ liệu khác liên quan tới người trả lời để đảm bảo đối tượng điều tra đúng 
yêu cầu. 

Trong bảng hỏi, các biến được đo lường bằng thang đo Likert 7 mức từ mức 1 
hoàn toàn không đồng ý đến mức 7 hoàn toàn đồng ý. 

● Thu thập thông tin du lịch 

● Phổ biến thông tin 

● Tương tác xã hội 

● Mối quan hệ bạn bè 

● Giải trí 

● Sự nổi tiếng 

● Tài liệu cá nhân 

3.2.2.2. Xác định đối tượng thu thập dữ liệu và lấy mẫu 

Đối tượng điều tra của nghiên cứu là du khách nội địa đã và đang đi du lịch trong 
nước tại Việt Nam có độ tuổi từ 18-35. 

Kích thước mẫu: Trong đề tài này có tất cả 24 biến quan sát (items) cần tiến hành 
phân tích nhân tố, vì vậy số mẫu tối thiểu cần thiết là 24 x 5 = 120. Phương pháp chọn 
mẫu: phương pháp chọn mẫu phi xác suất (chọn mẫu thuận tiện). 
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3.2.2.3. Thiết kế công cụ đo lường cho mô hình 

Các thang đo trong nghiên cứu được kiểm định qua việc đánh giá độ tin cậy 
Cronbach Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA), giá trị trung bình (Mean), phân tích sự khác biệt T-test, phân tích 
phương sai Anova. 

4. Kết quả và đánh giá 

4.1. Kết quả 

4.1.1. Thống kê mô tả 

Từ kết quả thống kê cho thấy trong 188 khách du lịch được thu thập dữ liệu, có 
39.4% là nam, 60.6% là nữ (chênh lệch tỉ lệ nam - nữ được phỏng vấn không lớn). Tỉ lệ 
mẫu theo độ tuổi lần lượt: 31.9% du khách có độ tuổi từ 18-20; 26,1% du khách có độ 
tuổi từ 21-25; 22.3% du khách từ 26-30 tuổi và 19.7% du khách từ 18-35 tuổi. Ngoài ra, 
42 đáp viên có trình độ trung học phổ thông (22.3%), 92 đáp viên có trình độ cao đẳng, 
Đại học (48.9%) và 54 đáp viên có trình độ sau Đại học (28.5). 

4.1.2. Kết quả kiểm định thang đo 

Kết quả Cronbach’s Alpha cho các thang đo biến gồm “thu thập thông tin du lịch”, 
“phổ biến thông tin”, “tương tác xã hội”, “mối quan hệ bạn bè”, “giải trí”, “sự nổi tiếng” 
và “tài liệu cá nhân” ở mức tương ứng là 0,91; 0,915: 0,639; 0,690; 0,828; 0,907; 0,95. 
Những thang đo này đều có Cronbach Alpha lớn hơn 0.6 nên không có biến nào bị loại. 

4.1.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Thước đo KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) có giá trị = 0.826 thỏa điều kiện 0.5< KMO 
<1. Kết luận: dữ liệu thực tế là phù hợp cho phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả 
kiểm định Bartlett's Test có giá trị Sig. = 0.000 < 0.05. Kết luận: các biến quan sát có 
tương quan với nhau trong mỗi nhóm nhân tố. 

Trong bảng kết quả phân tích (phần Phụ lục) cho thấy, tổng phương sai trích (Total 
Variance Explained) ở dòng Component 7 và cột Cumulative % có giá trị phương sai 
cộng dồn của các yếu tố là 73.821%> 50% đáp ứng tiêu chuẩn. Kết luận: các biến quan 
sát giải thích 73.821% thay đổi của các nhân tố. 

Các biến của ma trận xoay nhân tố cho thấy, hệ số tải nhân tố của các biến quan 
sát với 7 nhân tố chính được tạo ra đều lớn hơn 0.5 nên các biến quan sát đều được giữ 
lại và phù hợp để đo lường. 

4.2. Đánh giá 

Trong những động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch, biến giải trí và biến tài liệu cá 
nhân có giá trị trung bình nằm trong khoảng 5,41 - 6,30, cho thấy rằng những đáp viên 
đồng ý rằng giải trí và tài liệu cá nhân là động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch của họ. 
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Những động cơ còn lại có giá trị trung trình trong khoảng 4,51 - 5,40, chúng thuộc mức 
khá đồng ý nên có thể thấy mức độ đồng ý của đáp viên cho rằng những biến này thấp. 

Có sự khác biệt về động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội của các 
nhóm du khách có đặc điểm khác nhau (giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn). Nghiên cứu 
này cũng có nhiều hạn chế như ngoài bảy động cơ được nghiên cứu thì trên thực tế có 
nhiều động cơ chia sẻ trải nghiệm du lịch khác chưa được đề cập đến trong nghiên cứu 
này. do phương pháp chọn mẫu thuận tiện nên không có tính đại diện cao. 

5. Kết luận 

Theo kết quả nghiên cứu, đa số các du khách đều chia sẻ trải nghiêm du lịch trên 
các trang mạng xã hội với hai nhóm động cơ chính là động cơ về hành động và nhận 
thức cá nhân (thu thập thông tin, giải trí, sự nổi tiếng, tài liệu cá nhân), các động cơ liên 
quan đến xã hội (phổ biến thông tin, tương tác xã hội, mối quan hệ bạn bè), trong đó các 
động cơ về hành động và nhận thức cá nhân có mức độ đồng ý cao hơn động cơ liên 
quan đến xã hội với các biến lần lượt là giải trí, theo sau là động cơ tài liệu cá nhân, 
tương tác xã hội, phổ biến thông tin, mối quan hệ bạn bè, sự nổi tiếng và cuối cùng là 
động cơ thu thập thông tin. Bên cạnh đó, có sự khác biệt về động cơ chia sẻ trải nghiệm 
du lịch của các nhóm khách du lịch có đặc điểm cá nhân khác nhau (giới tính, độ tuổi, 
trình độ học vấn). Điều này cho thấy chia sẻ trải nghiệm du lịch của khách du lịch thì 
cần phải tùy theo đặc điểm của từng nhóm. 
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Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

cho vay khách hàng cá nhân 

tại ngân hàng thương mại Việt Nam 
Nguyễn Đức Huy - CQ56/08.01 

rong xu thế hội nhập và mở cửa thị trường tài chính như hiện nay, hoạt động 

ngân hàng là một trong những hoạt động có vai trò rất quan trọng đến việc phát 

triển của nền kinh tế. Bởi vì đi cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền 

kinh tế thì nhu cầu vốn là vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết 

bị cũng như chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. Thông qua hoạt động cho vay của ngân 

hàng, các doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp 

phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này cho thấy vai trò của ngân hàng thương 

mại đối với nền kinh tế ngày càng trở nên quan trọng. Hoạt động cho vay khách hàng cá 

nhân của ngân hàng thương mại góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn lực tài 

chính cho các pháp nhân, thể nhân, giúp hệ tuần hoàn của nền kinh tế hoạt động một 

cách nhuần nhuyễn và hiệu quả.  

Việt Nam sở hữu dân số trẻ với nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao, với 3 triệu 

người đã tham gia tầng lớp trung lưu toàn cầu trong giai đoạn 2016 - 2018. Đây là những 

động lực kích thích chi tiêu cá nhân, giúp Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ chi tiêu 

tiêu dùng trong GDP cao thứ hai trong khối ASEAN 5. Để khai thác được tiềm năng to 

lớn này, các ngân hàng thương mại ở nước ta cần tập trung hơn nữa nguồn lực vào mảng 

ngân hàng bán lẻ cũng như hoạt động cho vay cá nhân. Để đánh giá hiệu quả hoạt động 

cho vay khách hàng cá nhân thì các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể đánh giá 

theo các tiêu chí sau:  

1. Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay 

Chỉ tiêu này cũng tương tự như chỉ tiêu doanh số cho vay. Tuy nhiên nó chỉ là chỉ 

tiêu phản ánh khối lượng tiền cấp cho nền kinh tế tại một thời điểm nhất định, tổng dư 

nợ thấp chứng tỏ ngân hàng không có khả năng mở rộng chọn mạng lưới hoạt động 

khách hàng. Hoạt động tín dụng yếu kém khả năng tiếp thị khách hàng chưa tốt. Tuy 

nhiên không phải chỉ tiêu này càng cao thì chất lượng tín dụng càng tốt bởi lẽ khi ngân 

hàng cho vay vượt quá mức giới hạn cũng là lúc ngân hàng bắt đầu chấp nhận những rủi 

ro về tín dụng. Chỉ tiêu tổng dư nợ phản ánh quy mô tín dụng đồng thời cũng phản ánh 

uy tín của ngân hàng khi so sánh tổng dư nợ của ngân hàng với thị phần tín dụng của 

ngân hàng sẽ cho biết dư nợ của ngân hàng là cao hay thấp. 

T 
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Chỉ tiêu này được đo bằng số tuyệt đối, phản ánh số dư của hoạt động tín dụng tại 

một thời điểm là bao nhiêu, chỉ tiêu này cần đạt một tỉ trọng nhất định trong tổng dư nợ. 

Cùng với doanh số cho vay, doanh số dư nợ tăng lên cũng thể hiện chất lượng tín dụng 

tốt. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ tăng mà tỷ lệ nợ quá hạn không thay đổi hoặc có chiều 

hướng gia tăng thì chứng tỏ sự đi xuống của chất lượng tín dụng. 

2. Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ quá hạn 

Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ khi đến hạn mà khách hàng không trả 

được cho ngân hàng mà không có nguyên nhân chính đáng thì ngân hàng sẽ chuyển từ tài 

khoản dư nợ sang tài khoản quản lý nợ khác gọi là nợ quá hạn. Nợ quá hạn là khoản nợ 

thuộc các nhóm 2, 3, 4, 5 theo qui định về phân loại nợ tại Quyết định số 493 của NHNN. 

Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng. 

Phân loại nhóm nợ 

- Nợ nhóm 1: nợ đủ tiêu chuẩn (quá hạn dưới 10 ngày). Là loại nợ tốt, không có 

nghi ngờ về khả năng thanh toán. 

- Nhóm 2: nợ cần chú ý (quá hạn từ 10 đến 90 ngày). Có dấu hiệu suy giảm khả 

năng trả nợ, tổn thất cuối cùng ước tính sẽ không xảy ra trong giai đoạn này nhưng sẽ 

xảy ra nếu những bất lợi tiếp tục còn tồn tại. 

- Nhóm 3: nợ dưới chuẩn (quá hạn từ 91 đến 180 ngày). Không có khả năng thu 

hồi tổn thất một phần. 

- Nhóm 4: nợ nghi ngờ (quá hạn từ 181 đến 360 ngày). Khả năng tốn thất cao sau 

khi đã tính đến giá trị thực tế của TSĐB. 

- Nhóm 5: nợ có khả năng mất vốn (quá hạn trên 360 ngày). Không còn khả năng 

thu hồi sau mọi nỗ lực thu hồi nợ nhưng phát mãi TSĐB, tố tụng… 

Chỉ tiêu nợ quá hạn 

Dư nợ quá hạn cho vay KHCN là số tuyệt đối phản ánh tổng số tiền mà ngân hàng 

chưa thu hồi được sau một thời gian nhất định kể từ ngày khoản cho vay đến hạn thanh 

toán ở thời điểm xem xét. Bên cạnh đó, còn có các chỉ tiêu tương đối liên quan đến nợ 

quá hạn khách hàng cá nhân, cách tính: 

Tỷ lệ nợ quá hạn CVKHCNKD =  
Nợ quá hạn CVKHCNKD

Tổng dư nợ CVKHCN
x 100% 

3. Tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng thu hồi và tỉ lệ vốn có khả năng bị tổn thất 

Bên cạnh chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN, chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu cho vay 

KHCN cũng phản ánh thực chất tình hình chất lượng cho vay KHCN tại ngân hàng. 
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Tổng nợ xấu cho vay KHCN của ngân hàng bao gồm nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ quá 

hạn của tín dụng cho vay KHCN chuyển về nợ trong hạn, chính vì vậy chỉ tiêu này cho 

thấy thực chất tình hình chất lượng cho vay KHCN tại ngân hàng, đồng thời phản ánh 

khả năng quản lý tín dụng cho vay KHCN của ngân hàng trong khâu cho vay, đôn đốc 

thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay... Tỷ lệ nợ xấu càng cao thể hiện chất 

lượng cho vay KHCN của ngân hàng càng kém và ngược lại. Cách tính như sau: 

Tỷ lệ nợ xấu CVKHCNKD =  
Nợ xấu CVKHCNKD

Tổng dư nợ cho vay KHCNKD
x 100% 

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NHNN ban hành quy 

định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng của các 

TCTD. Theo đó, các TCTD phải phân loại nợ thành 5 nhóm và mức độ rủi ro khác nhau, 

nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 được coi là nợ xấu. 

4. Chỉ tiêu dư nợ bình quân trên cán bộ tín dụng 

Đây là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ tín dụng, theo các mức 

trách nhiệm khác nhau được đánh giá hoạt động hiệu quả khi hoàn thành được các chỉ 

tiêu về doanh số hoạt động cũng như dư nợ bình quân. 

Dư nợ bình quân một CBTD: Chỉ tiêu này cho biết trung bình một CBTD phụ 

trách bao nhiêu đồng dư nợ. Tỷ số này càng lớn chứng tỏ mỗi CBTD có khả năng đảm 

nhiệm một khoản vay lớn, doanh thu bình quân lớn, lợi nhuận tạo ra từ mỗi CBTD tăng 

lên, hiệu quả hoạt động cho vay tăng lên. Tuy nhiên, nếu dư nợ trên một CBTD quá lớn 

lại là một dấu hiệu không tốt vì khả năng kiểm tra, giám sát các khoản vay này là rất khó 

khăn do khối lượng và áp lực công việc đối với một CBTD là lớn. Cách tính như sau: 

Dư nợ CVKHCNKD bình quân/CBTD =  
Tổng dư nợ cho vay KHCNKD

Số cán bộ tín dụng
x 100% 

5. Chỉ tiêu doanh số và tăng trưởng doanh số cho vay KHCN 

Chỉ tiêu này phản ánh số vốn ngân hàng đã giải ngân và cấp cho khách hàng cá 

nhân vay. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân, 

nếu chỉ tiêu này tăng đều qua các năm thể hiện khả năng kinh doanh tốt của ngân hàng. 

Công thức tính như sau: 

Tỷ lệ tăng trưởng DSCVKHCNKD =  
DSCVKHCNKD năm trước −  DSCVKHCNKD năm sau

DSCVKHCNKD năm trước
x 100% 

Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng doanh số cho vay KHCN qua các năm 

để đánh khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng và đánh tình hình thực hiện kế hoạch 

tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu càng cao thì mức độ hoạt động của ngân hàng càng ổn 

định và có phát triển và ngược lại. 
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6. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 

Đây là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay được thể 
hiện qua các chỉ tiêu sau: 

Lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN 

Lợi nhuận được tính sau khi doanh thu trừ đi các khoản chi phí. Lợi nhuận hoạt 
động cho vay KHCN càng cao thì chứng tỏ hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng 
càng mở rộng và ngược lại. Cách tính: 

Lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN = Doanh thu CVKHCN – Chi phí CVKHCN 

Hệ số sinh lãi trên 1 đồng vốn CVKHCN 

Hệ số này cho biết trong 1 đồng vốn CVKHCN sinh ra được bao nhiêu đồng lãi. 
Cũng đồng thời phản ánh ngân hàng đã có những cách thức hợp lý để có hiệu quả cao 
từ hoạt động cho vay KHCN. Cách tính: 

Hệ số sinh lãi trên 1 đồng vốn CVKHCNKD=  
Lợi nhuận CVKHCNKD

Dư nợ bình quân CVKHCNKD
x 100% 

Tỷ lệ lợi nhuận CVKHCN 

Tỷ lệ này cho thấy mức đóng góp lợi nhuận của hoạt động CVKHCN vào tổng lợi 
nhuận của ngân hàng, từ đó thấy được vai trò của hoạt động CVKHCN đối với hoạt 
động kinh doanh của ngân hàng. Cách tính: 

Tỷ lệ lợi nhuận CVKHCNKD=  
Lợi nhuận cho vay KHCNKD

Tổng lợi nhuận ngân hàng
x 100% 

Doanh thu từ hoạt động cho vay thường chiếm tỉ trọng lớn nhất trong hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng thương mại. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN 
càng cao, hệ số sinh lãi trên 1 đồng vốn càng lớn càng chứng tỏ hiệu quả hoạt động cho 
vay KHCN càng lớn, càng phát triển và ngược lại. 
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Vai trò của tín dụng đối với tăng trưởng 

kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
Nguyễn Triều Cường - CQ57/11.04 

ín dụng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia 

nói chung, hay của một địa phương nói riêng. Tín dụng được xem là kênh dẫn 

vốn quan trọng nhất của nền kinh tế, cung cấp nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất 

kinh doanh, bù đắp những thiếu hụt về vốn cho nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp để họ có 

tiềm lực mua sắm trang thiết bị, vật tư sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm, vật chất, dịch vụ 

có giá trị để cung cấp cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là tam giác châu sông Mê Kông là 

vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 12% diện 

tích, khoảng 19% dân số cả nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc, có lợi thế về phát 

triển nông nghiệp, thủy hải sản, công nghiệp thực phẩm, du lịch… và là vùng trọng điểm 

về sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 19% 

GDP cả nước. Đây cũng được xem là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả 

nước. Tuy nhiên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều vấn đề bất cập của một 

vùng nông thôn trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là những khó khăn về nguồn lao 

động với tỷ lệ di cư lao động đến khu vực thành thị ngày càng nhanh, những khó khăn về 

cơ sở hạ tầng làm hạn chế quá trình phát triển, cơ hội thu hút các nhà đầu tư của vùng, hay 

những tác động tiêu cực khách quan như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh….  

Thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó phải kể 

đến những chính sách về tài chính, đặc biệt là các chính sách về tín dụng, các điều kiện 

tiếp cận nguồn vốn tín dụng giành riêng cho khu vực nông thôn trong đó có khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. Với những ưu đãi đặc biệt này, khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long đã tận dụng nguồn vốn tín dụng trong việc phát triển kinh tế vùng, trong đó 

là việc đa dạng hóa ngành nghề nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng nông, lâm, 

ngư nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới, phù hợp hơn 

trong thời kỳ hội nhập g'ắn liền với vùng nông nghiệp đặc trưng… Nguồn vốn tín dụng 

có một vai trò nhất định đối với sự phát triển của vùng, thúc đẩy sự chuyển đổi theo 

hướng tích cực hơn trước những thách thức và điều kiện khó khăn của khu vực. Nhà đầu 

tư có thể tận dụng nguồn vốn giá rẻ để đầu tư phát triển những sản phẩm, dịch vụ đặc 

trưng của vùng; các địa phương có thể đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút nguồn vốn đầu tư 

từ các tổ chức, nhà đầu tư; người nông dân có thể vay vốn giá rẻ để trồng trọt, chăn nuôi, 

T 
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chuyển đổi mô hình sản xuất…góp phần gia tăng thu nhập. Đặc biệt hơn, với nguồn vốn 

tín dụng giành riêng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo đã giúp họ vượt qua những 

khó khăn, cung cấp cho họ một số vốn để làm ăn, sinh sống, vay để học nghề, hay vay 

để xuất khẩu lao động… 

Vì vậy, Vai trò của tín dụng đối với tăng trưởng kinh tế khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long có thể kể đến đó là: 

Cải thiện cơ chế nông nghiệp và hệ thống quản lý 

Nhà nước ta đã thể hiện được vai trò quản lý nông nghiệp nhằm phát triển ngành 

theo hướng bền vững, góp phần đảm bảo đời sống xã hội của người nông thôn được 

nâng cao.Việc tăng cường các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư để tăng cường 

nguồn vốn tín dụng vào khu vực nông thôn sẽ gia tăng số lượng nhà đầu tư, tổ chức và 

doanh nghiệp tư nhân gia nhập ngành; hệ thống quản lý được đổi mới theo hướng hiện 

đại, công bằng, minh bạch, hướng tới các tiêu chuẩn phổ biến của các nền kinh tế thị 

trường hiện đại và hội nhập quốc tế. 

Tạo điều kiện tái phân bổ các yếu tố sản xuất 

Nông dân và doanh nghiệp trực tiếp đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ 

và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời sử dụng tài nguyên một 

cách có hiệu quả, mua sắm nhiều máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt động sản xuất.Đất 

đai bỏ hoang được đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, tạo 

điều kiện cho đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và tổ chức sản xuất.  

Tăng cường chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp 

Chính sách tín dụng ưu đãi sẽ tạo điều kiện cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển 

dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Chuyển đổi phương thức sản xuất kinh tế hộ sang kinh tế liên kết, hợp tác. 

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. 

Rà soát diện tích cây trồng có năng suất thấp, kém hiệu quả sang các cây trồng khác có 

thị trường và hiệu quả hơn hoặc sang nuôi trồng thủy sản. Phát triển mạnh cây ăn quả, 

các loại rau hoa theo hướng công nghệ cao. 

Cải tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; chuyển chăn nuôi 

nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình công nghiệp và bán 

công nghiệp, tiếp tục duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và 

ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết 

giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng. 
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Phát triển đồng bộ khai thác và nuôi trồng thủy sản, giảm dần sản lượng khai thác 

thủy sản ven bờ, đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ; đầu tư trang thiết bị chế biến, bảo 

quản trên tàu nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả khai thác… 

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 

Khi các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp, lực lượng lao động nông 

nghiệp được sử dụng một cách có hiệu quả hơn. Nguồn nhân lực được đào tạo chuyên 

môn để đáp ứng với nhu cầu ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới. Bên cạnh đó, 

việc đa dạng hóa các ngành nghề, lĩnh vực, nguồn lao động sẽ dễ dàng tiếp cận công 

việc và phát huy lợi thế chuyên môn của mình, góp phần tăng năng suất, sản lượng. 

Đẩy mạnh các hệ thống đổi mới trong nông nghiệp 

Trong điều kiện hiện nay, đời sống nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật 

chất kỹ thuật lạc hậu. Muốn cải thiện tình hình đó phải tăng cường đầu tư vốn phát triển 

nông thôn. Chính vì lẽ đó, vốn đầu tư của ngân hàng không những tham gia vào quá 

trình sản xuất bằng hình thức bổ sung vốn lưu động, mà còn là vốn đầu tư trung hạn và 

dài hạn nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến cho quá trình sản xuất. Các công 

trình đầu tư nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng 

đó là: công nghiệp chế biến nông sản phẩm, ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp, dịch vụ 

“đầu vào”, “đầu ra”, phát triển các ngành nghề mới, các hệ thống tưới tiêu, công trình 

thuỷ lợi, hệ thống đường giao thông, mạng lưới điện... nhằm phục vụ phát triển nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc đầu tư xây dựng và cải tạo những công 

trình trên Nhà nước còn cần đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ kỹ thuật để tạo ra những giống cây, con mới đưa 

vào sản xuất, từ đó tăng năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế. 

Nâng cao đời sống và phúc lợi cho người nông thôn 

Ngành nông nghiệp được đầu tư phát triển, mức sống của người nông dân được 

nâng cao, người nông dân có việc làm tạo ra thu nhập cho bản thân, đáp ứng nhu cầu 

cuộc sống hằng ngày. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần hỗ trợ các 

địa phương hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, 

nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đã có thêm cơ hội đầu tư phát triển 

sản xuất, kinh doanh; nhiều học sinh con hộ nghèo có điều kiện tiếp tục theo học các 

chương trình đào tạo nghề, đại học, tạo dựng cơ hội thoát nghèo. Vốn tín dụng còn giúp 

cho các cá nhân, hộ gia đình phát triển hình thức sản xuất phi nông nghiệp để tăng thu 

nhập, cải thiện đời sống.  
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Tăng cường hội nhập hơn vào thị trường nông sản quốc tế 

Việt Nam là quốc gia có lợi thế so sánh về phát triển nông nghiệp, các chủ trương, 

chính sách của Chính phủ, đặc biệt là các chính sách tín dụng về nông nghiệp đã tạo 

động lực phát huy tiềm năng này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước 

và hỗ trợ đắc lực cho cải thiện phúc lợi cư dân nông thôn. Trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế ngày càng sâu rộng, khi lợi thế nông nghiệp được phát huy, đặc biệt với sự ưu đãi về 

thuế suất khi gia nhập các Hiệp định thương mại thì ngành nông sản nước ta sẽ tăng sức 

cạnh tranh, tham gia sâu và rộng hơn vào thị trường thế giới 

Hạn chế tín dụng đen 

Nắm bắt nhu cầu trong điều kiện sống của vùng nông thôn thấp và nhiều bất cập, 

trong khi nhận thức và trình độ cũng như sự hiểu biết của người nông thôn về các vấn 

nạn xã hội còn hạn chế, các tổ chức tín dụng đen đã lợi dụng để tiếp cận cho người nông 

dân vay vốn với lãi suất cao và khó có khả năng chi trả. Trước nhu cầu phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và những diễn biến phức tạp của nạn tín dụng đen trong thời gian qua, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trương chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện đồng 

thời 2 nhiệm vụ: Đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và mở rộng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân khu 

vực nông thôn nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực nông nghiệp, nông 

thôn và giảm nạn tín dụng đen tại khu vực này. Các chính sách tín dụng của nhà nước 

góp phần hạn chế tín dụng đen, người dân sẽ tiếp cận dễ dàng nguồn vốn tín dụng chính 

thức với nhiều ưu đãi. 
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Giải pháp hoàn thiện hệ thống 

kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở Việt Nam 
Nguyễn Thành Công - 55.21.06CLC 

iệc thiết kế, thực hiện và duy trì kiểm soát nội bộ có thể thay đổi theo quy mô 

và mức độ phức tạp của đơn vị. Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử 

dụng ít chức năng, ít thủ tục hơn và các quy trình, thủ tục đơn giản hơn để thực 

hiện mục tiêu của mình. Điều này xuất phát từ việc họ phải làm sao để tự xây dựng cho 

mình một hệ thống KSNB vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí, vừa mang lại được độ hiệu 

quả tối ưu nhất. Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sẽ không thể phân biệt một 

cách rõ rệt các thành phần của kiểm soát nội bộ, tuy nhiên, mọi yếu tố của kiểm soát nội 

bộ sẽ vẫn được thực hiện. 

1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 

a. Khái niệm kiểm soát nội bộ 

Ở Việt Nam,chuẩn mực kiểm toán số 315 (VSA 315) kiểm soát nội bộ là quy trình 

do Ban quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân khác trong đơn vị thiết kế, thực hiện và 

duy trì để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả năng đạt được mục tiêu của đơn vị trong việc 

đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất hoạt động, tuân 

thủ pháp luật và các quy định có liên quan.  

b. Mục tiêu kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 

Mục tiêu Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp có thể chia thành 4 nhóm: 

(1) Chiến lược, các mục tiêu tầm cao phù hợp với tầm nhìn DN: …; 

(2) Hệ thống thông tin tài chính: Kiểm soát nội bộ về hệ thống thông tin tài chính 

phục vụ lập báo cáo tài chính 

(3) Hoạt động: Kiểm soát nội bộ cần phải giúp đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn lực; 

(4) Tuân thủ pháp luật và các quy định: Kiểm soát nội bộ phải đảm tuân thủ pháp 

luật và quy định. 

2. Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - VSA 315, kiểm soát nội bộ bao gồm 5 

thành phần:  

V 
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(1) Môi trường kiểm soát;  

(2) Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị;  

(3) Hệ thống thông tin liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; 

(4) Các hoạt động kiểm soát 

(5) Giám sát các kiểm soát.  

a. Môi trường kiểm soát trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Môi trường kiểm soát bao gồm các chức năng quản trị và quản lý, các quan điểm, 
nhận thức và hành động của Ban quản trị và Ban giám đốc liên quan đến kiểm soát nội 
bộ và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động của đơn vị...Các yếu tố chủ 
yếu thuộc về môi trường kiểm soát có thể bao gồm Các giá trị đạo đức; năng lực; Sự 
tham gia của Ban quản trị,Ban Giám đốc; Cơ cấu tổ chức; Phân công quyền hạn và trách 
nhiệm; chính sách về nhân sự,... 

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông thường trách nhiệm quản lý tập trung 
vào các nhà quản lý. Sự tham gia của chủ sở hữu có trình độ chuyên môn vào việc quản 
lý các nghiệp vụ thường ngày có thể tăng hiệu quả của môi trường kiểm soát. Nhưng 
trong thực tế có thể người quản lý chưa chú tâm thật sự vào vấn đề kiểm soát vì họ cho 
rằng hoạt động của doanh nghiệp vẫn rất bình thường, họ chưa thấy được cái bất bình 
thường trong những hoạt động tưởng như bình thường đó. Nếu không có các biện pháp 
kiểm soát kịp thời, gian lận và sai sót tiếp diễn đến mức độ nghiêm trọng, sẽ dẫn đến 
việc lúng túng không biết nên bắt đầu kiểm soát từ đâu và kiểm soát như thế nào.  

b. Quy trình đánh giá rủi ro trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Mỗi một DN không phụ thuộc vào cấu trúc, quy mô tổ chức hay lĩnh vực ngành 
nghề, luôn đối diện với các loại rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

Quy trình đánh giá rủi ro là một bộ phận quan trọng của kiểm soát nội bộ với mục tiêu 
xác định và đưa ra các ước tính đánh giá các rủi ro có thể xảy ra từ đó đưa ra giải pháp.  

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ việc phân biệt từng nội dung của quy trình 
đánh giá rủi ro đôi khi là tương đối khó khăn, đôi khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
không xây dựng văn bản cụ thể về quy trình đánh giá rủi ro.  

Ngoài ra do cơ cấu trong doanh nghiệp nhỏ, nên việc phân chia trách nhiệm và 
hoạt động kiểm soát chưa được chú trọng. Điều này có thể dẫn đến một số rủi ro trong 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ là Nguyên tắc bất kiêm nhiệm bị vi phạm nghiêm trọng.  

c. Hoạt động kiểm soát trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Các hoạt động kiểm soát là các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo rằng các chỉ 
đạo của Ban giám đốc được thực hiện. Chúng giúp đảm bảo rằng các hành động cần 
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thiết sẽ được thực hiện để giải quyết những rủi ro xảy ra, giúp DN đạt được các mục tiêu 
của mình. Việc thực hiện các biện pháp, quy trình, thủ tục này sẽ đảm bảo giảm thiểu 
rủi ro và tạo điều kiện cho DN đạt được mục tiêu đặt ra, các quyết định, chỉ thị từ Ban 
lãnh đạo được thực thi nghiêm túc trong toàn DN 

d. Giám sát các kiểm soát trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhà quản lý thông thường hàng ngày sẽ trực 

tiếp thực hiện việc giám sát mọi hoạt động của DN, các sai phạm trong hoạt động cũng 

sẽ có khả năng được phát hiện một cách kịp thời. Tuy nhiên, việc giám sát các hoạt động 

kiểm soát tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường sẽ không mang tính chất chính thức, 

và được thực hiện ngay trong khuôn khổ các hoạt động của DN. Thêm nữa nguyên do 

bắt nguồn từ khâu kiểm sát bên trên chưa có các bộ phận kiểm tra kiểm soát một cách 

độc lập, cũng như các công ty chưa sử dụng chức năng kiểm soát nội bộ, nên việc giám 

sát được thực hiện theo cách tự phát và không có hệ thống.  

3. Một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường 

độ tin cậy của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

a. Thứ nhất, hoàn thiện môi trường kiểm soát. 

Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ảnh hưởng đến tính hiệu 

quả và hiệu lực của kiểm soát nội bộ chính là quy mô, số lượng nhân viên trong DN 

thường nhỏ. Chính vì vậy, để xây dựng kiểm soát nội bộ hiệu quả và hiệu lực trong các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tập trung vào việc kiểm soát đội ngũ nhân sự, bởi trong 

nhiều trường hợp, khả năng xảy ra sai phạm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trình độ, năng 

lực, kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự (yếu tố con người). 

b. Thứ hai, hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro. 

Kiểm soát nội bộ cần được thường xuyên tiến hành đánh giá, kịp thời phát hiện 

những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ để đưa ra các biện pháp ứng phó thích hợp. 

Trong các DN có thể thành lập các bộ phận chuyên trách thực hiện việc giám sát tách 

biệt, đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ, như thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, 

bộ phận kiểm tra nội bộ, thuê ngoài… 

c. Thứ ba, hoàn thiện thông tin và truyền thông. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chú trọng tới việc thường xuyên tiến hành đào 

tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đặc biệt đội ngũ kế toán trong DN. Các chương 

trình đào tạo về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế... cần được thực hiện 

một cách thường xuyên tại DN. 

Nhà quản lý cần thiết lập các hệ thống báo cáo, trong đó chứa đựng những thông tin 
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về tài chính, hoạt động hoặc tuân thủ có thể giúp cho các thành viên có thể thu thập và 

nhận biết kịp thời các thông tin liên quan đến trách nhiệm và hoạt động của mình. Cần 

thiết lập các kênh trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong một DN, đảm bảo các bộ phận 

nắm được tình hình hoạt động của nhau và tình hình hoạt động chung của công ty. 

d. Thứ tư, hoàn thiện hoạt động kiểm soát. 

Thiết kế các thủ tục kiểm soát để khắc phục kịp thời những sự kiện không mong 

muốn xảy ra trong các khâu mua hàng,bán hàng,…. Người thực hiệm kiểm soát các 

nghiệp vụ phải độc lập với quy trình hoạt động để đảm bảo tính độc lập. Tránh tình trạng 

tập trung quyền lực vào một số cá nhân, điều này sẽ gia tăng nguy cơ gian lận ở các cấp 

quản lý. 

e. Thứ năm, hoàn thiện giám sát kiểm soát. 

Dưới góc độ kiểm soát, việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ thông thường sẽ 

có nhiều ưu điểm hơn so với các biện pháp khác. Bộ phận kiểm toán nội bộ có thể đưa 

ra những đánh giá khách quan về hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động trong DN từ 

đó đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong DN.Tuy 

nhiên, vấn đề chính của việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ chính là chi phí để thiết lập và duy trì hoạt động của bộ phận này.Nếu chức 

năng kiểm tra kiểm soát được giao cho các nhân viên để tiết kiệm chi phí cho việc thành 

lập bộ phận chuyên trách. Nhược điểm lớn của cách thức kiểm soát này chính là phụ 

thuộc vào yếu tố nhân viên của doanh nghiệp điều này có thể thường thấy trong các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Mục tiêu chính khi thiết lập kiểm soát nội bộ trong DN, đặc biệt trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ không phải là xây dựng kiểm soát nội bộ có thể đảm bảo chắc chắn 

việc ngăn chặn toàn bộ các sai phạm của DN, mà là xây dựng kiểm soát nội bộ có khả 

năng kịp thời phát hiện và đưa ra các biện pháp xử lý sai phạm, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, tăng độ tin cậy của thông tin tài chính của DN. 
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Quản lý tiền kỹ thuật số ở Việt Nam  
Hồ Phương Linh - CQ55/22.01 

ong hành với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách 

mạng 4.0), tiền kỹ thuật số (KTS) và các giao dịch liên quan ngày càng thâm nhập 

mạnh mẽ vào đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Các quốc gia/ngân hàng trung 

ương (NHTW) hiện đang tồn tại các quan điểm khác nhau về tiền KTS, tiền KTS NHTW 

(Central Bank Digital Currency - CBDC), làm cơ sở cho việc đưa ra những quy định về 

quản lý, kiểm soát các giao dịch liên quan đến tiền KTS và bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm 

CBDC. Trong thời gian tới, Việt Nam cần bắt nhịp với xu hướng phát triển của tiền KTS, 

đồng thời phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro với hệ thống tài chính, tiền tệ và nền kinh tế. 

Tiền KTS (digital currencies) hay còn gọi là tiền mã hóa, tiền thuật toán là loại 
tiền được tạo ra bởi các thuật toán mã hóa phức tạp dựa trên các phần mềm mã nguồn 
mở; được giao dịch mua bán hoàn toàn trên môi trường Internet và không chịu sự quản 
lý của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (trừ khi được NHTW trực tiếp phát hành), có giá trị 
tương đương tiền thật và có tính thanh khoản rất cao. 

Việc phân biệt tiền KTS với tiền điện tử và tiền ảo hiện nay khá khó khăn khi tiền 
KTS nằm ở “phần giao” giữa hai loại tiền còn lại. Có gốc là tiền ảo, song tiền KTS ngày 
càng có nhiều đặc tính ưu việt hơn so với tiền ảo và tiền điện tử (đặc biệt là đồng Libra 
trong dự án của Facebook) như: mức độ biến động/rủi ro thấp; độ an toàn và tin cậy cao; 
chi phí giao dịch thấp; khả năng lưu trữ dưới dạng điện tử và được sử dụng như công cụ 
thanh toán ở phạm vi rộng nhờ sự phát triển của giao dịch thứ cấp; có thể chuyển đổi ra 
tiền pháp định và ngược lại 

Tiền CBDC là tiền pháp định (tiền fiat) dưới dạng kỹ thuật số được phát hành, 
kiểm soát và bảo đảm bởi NHTW của một quốc gia hay vùng lãnh thổ có chủ quyền. 
CBDC ra đời nhằm mục tiêu số hóa tiền mặt; cung cấp một phương thức khả thi để kiểm 
soát nền kinh tế số; nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ đối với thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Với đầy đủ các chức năng của tiền pháp định, CBDC được dự định là có 
thể trao đổi 1:1 với các hình thức tiền khác (tiền giấy, coin và tiền gửi ngân hàng). 

Những lợi ích và tác động tích cực của tiền KTS, đó là:  

Thứ nhất, tiền KTS có mức độ an toàn và tin cậy cao, giúp giảm thiểu rủi ro cho 
các giao dịch và chủ thể kinh tế. Nhờ công nghệ chuỗi khối và mã hóa, các giao dịch 
tiền KTS được xác minh là có tính minh bạch, độ tin cậy và bảo mật cao, ít rủi ro hơn 
nhiều so với tiền mặt, có thể truy suất lịch sử giao dịch… 

Thứ hai, tác động lan tỏa đến các hoạt động kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển 
của kinh tế số. Sự phát triển của tiền KTS với các phương thức thanh toán hiện đại và 

S 
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đa dạng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại điện tử; phát triển Fintech; sự tham gia của 
khu vực tư nhân trong cung ứng dịch vụ tiền KTS (đặc biệt là trong các lĩnh vực công 
nghệ thông tin và truyền thông, viễn thông, ngân hàng tài chính...) 

Thứ ba, sự phát triển của tiền KTS góp phần tạo ra cuộc cách mạng toàn cầu về 

thanh toán, tăng cường hiệu quả và an toàn hệ thống thanh toán quốc gia, thúc đẩy tài 

chính toàn diện. Các hoạt động thanh toán/gửi và nhận tiền bằng tiền KTS được thực 

hiện trực tiếp, tức thời, mọi lúc mọi nơi, phi tiếp xúc và không cần bất kỳ trung gian nào; 

không giới hạn số tiền giao dịch với chi phí thấp, đơn giản và nhanh chóng, không giới 

hạn địa lý quốc gia. 

Thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chính sách tiền tệ trong 

trường hợp tiền KTS do NHTW phát hành. Khi đó, sự thay thế của tiền KTS với vai trò 

là đồng tiền pháp định giúp tiết giảm/loại bỏ nhiều loại chi phí liên quan đến phát hành và 

lưu thông tiền mặt. Đồng thời, NHTW có thêm công cụ giúp kiểm soát chính xác lượng 

cung tiền, từ đó, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ đối với thúc đẩy nền kinh. 

Bên cạnh đó, cũng có một số thách thức cần được nhìn nhận, đo lường cụ thể.  

Đầu tiên là mức độ chấp nhận thấp so với đồng tiền pháp định, truyền thống. Tiếp 

đó, việc các quốc gia có chính sách chấp nhận/cấm đoán các đồng tiền KTS sẽ gây rủi ro 

cho các trung gian tài chính/Fintech chấp nhận chúng. Thêm vào đó, những rủi ro với các 

ngân hàng thương mại/trung gian tài chính khi việc phổ biến của tiền KTS có thể “xóa sổ” 

một số nguồn thu dịch vụ truyền thống, thậm chí đe dọa sự tồn tại của các tổ chức này. 

Ngoài ra, có thể kể tới các rủi ro kỹ thuật và các hoạt động phi pháp. Hoạt động 

giao dịch, mua bán tiền KTS phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và hệ thống công nghệ 

thông tin, vì vậy, luôn hiện hữu nguy cơ mất an toàn khi sàn giao dịch bị sập, ổ cứng bị 

lỗi, dữ liệu bị virus, các tập tin bị mất cắp, hacker và tội phạm mạng… Cùng với đó, do 

tính ẩn danh và thuận lợi, dễ dàng trong giao dịch nên tiền KTS có thể bị lợi dụng cho 

các giao dịch phi pháp như rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố, tin tặc… 

Cuối cùng, đó là thách thức với các NHTW và cơ quan quản lý trong kiểm soát 

lượng cung tiền cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát và xử lý sự cố, rủi ro. 

Sức hấp dẫn của tiền KTS ngày càng tăng khi bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Trong giai đoạn đầu, có hơn 700 loại tiền KTS do các tổ chức/cá nhân phát hành (nổi bật 

nhất là Bitcoin) với nhiều ưu điểm và tiềm năng nhưng chưa được chấp nhận rộng rãi. Tuy 

nhiên, sự ra đời của Libra hay Nhân dân tệ số của Trung Quốc (DCEP) được đánh giá là 

có nhiều ưu điểm nổi trội hơn, bù đắp những nhược điểm của đồng tiền số trước đó, đồng 

thời được đảm bảo bởi các tổ chức uy tín toàn cầu và mức độ chấp nhận rộng rãi.  

Tiền KTS được xem là sản phẩm tài chính được phát minh dựa trên công nghệ 

hiện đại. Chính vì thế, xu thế tồn tại và phát triển của tiền KTS là tất yếu, góp phần phát 
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triển nền kinh tế số toàn cầu. Trong điều kiện đồng tiền KTS tiếp tục phát triển, yêu cầu 

thay đổi trên góc độ quản lý sẽ đặt ra cấp thiết với các cơ quan quản lý tiền tệ quốc gia 

- chủ yếu là NHTW. Thay vì những quyết định “không công nhận”, các NHTW cần sớm 

nghiên cứu, đánh giá về nhiều nội dung. 

Thứ nhất, nhận thức, đánh giá, dự báo được những lợi ích và rủi ro của tiền KTS 

trong điều kiện mỗi quốc gia.  

Thứ hai, cần đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo mật thông tin và an ninh mạng, bảo 

đảm sự ổn định hệ thống tài chính, kiểm soát phòng ngừa rủi ro.  

Thứ ba, phải linh hoạt, chủ động trong ứng xử với tiền KTS, vì nếu đã là xu hướng 

thì rất khó để một NHTW trong điều kiện kinh tế phẳng đi ngược được xu hướng hay 

cấm hoàn toàn. Đáng chú ý, nhiều NHTW dù không công nhận tiền KTS, nhưng đều 

đang thay đổi theo hướng tích cực, cởi mở hơn.  

Cuối cùng là tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý, nghiên cứu phát hành tiền 

KTS vì đặc điểm của tiền số là không biên giới.  

Tại Việt Nam, tiền KTS được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) coi là 

một loại tài sản ảo (tiền ảo) và không được chấp nhận là tiền tệ/phương tiện thanh toán. 

Dùng tiền KTS làm phương tiện thanh toán là vi phạm quy định pháp luật; chấp nhận 

đồng tiền KTS có thể chưa phù hợp đối với thực tiễn ở Việt Nam.  

Tuy nhiên, Việt Nam không thể đi ngược lại với xu thế phát triển của tiền KTS 

cũng như sự bùng nổ của các giao dịch liên quan đến đồng tiền này. Vì vậy, Việt Nam 

cần sớm có những giải pháp phù hợp bắt nhịp với xu thế thế giới một cách thận trọng, 

có quan sát và vận dụng. 

Thứ nhất, xác định quan điểm đối với tiền KTS và lộ trình, giải pháp quản lý phù 

hợp: Chuẩn hóa các khái niệm, định nghĩa về tiền KTS, CBDC, phân biệt với tiền ảo, 

tiền điện tử, làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện pháp lý theo tiêu chuẩn quốc tế; NHNN, 

các cơ quan quản lý thể hiện quan điểm “sẵn sàng chấp nhận, linh hoạt, chủ động, sáng 

tạo trong quản lý” với sự phát triển của tiền KTS; Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các 

nước và xây dựng lộ trình phát hành CBDC phù hợp với Việt Nam; Cập nhật, ứng phó 

kịp thời với ảnh hưởng của việc triển khai tiền KTS của các nước đối với hệ thống tài 

chính, thương mại, đầu tư của Việt Nam. 

Thứ hai, phát triển hệ thống thanh toán quốc gia đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi 

ro cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới liên quan đến tiền KTS: nâng cấp hệ 

thống thanh quyết toán tức thời (RGTS), cho phép các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán phi ngân hàng được tiếp cận RGTS, từng bước tiến tới cho phép tiền KTS được tích 

hợp một cách hiệu quả nhất vào hệ thống thanh toán quốc gia; nâng cấp hạ tầng thanh 

toán quốc gia (gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng các máy chủ an toàn; vận hành 
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hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch bán lẻ) đáp ứng sự phát triển 

của tiền KTS và các phương thức, công nghệ thanh toán mới. 

Thứ ba, phát huy vai trò đầu mối của NHNN trong việc xây dựng, hoàn thiện hành 

lang pháp lý cho sự phát triển của kỹ thuật số: Hoàn thiện trình Chính phủ “Chiến lược 

tổng thể về hệ thống thanh toán quốc gia”; sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 

về thanh toán không dùng tiền mặt với những quy định đột phá; Hoàn thiện khung pháp 

lý cho việc ứng dụng, khai thác, kiểm soát rủi ro đối với các công nghệ hiện đại ứng 

dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính (trong đó có công nghệ Blockchain); Xây dựng 

các quy định, tiêu chuẩn cấp phép đối với các tổ chức, cá nhân trung gian tham gia cung 

cấp dịch vụ liên quan đến tiền KTS. 

Thứ tư, thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp với phổ cập kiến 

thức và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tiền KTS và thanh toán không 

dùng tiền mặt: tạo điều kiện cho các tổ chức có đủ uy tín, quy mô được phép cung cấp 

dịch vụ liên quan đến tiền KTS; tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử 

dụng tiền KTS, mobile money, ví điện tử trong các giao dịch thanh toán, dịch vụ tiêu dùng. 

NHNN cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng thực thi “Chiến lược 

giáo dục tài chính gắn với sự phát triển của công nghệ” nhằm thực hiện tốt Chiến lược 

tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; đồng thời chỉ 

đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan phối hợp hướng 

dẫn, phổ biến kiến thức về tiền KTS, những lợi ích/rủi ro và giải pháp xử lý kịp thời. 

Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tiền KTS. Chính phủ, NHNN 

cần phối hợp với Chính phủ, NHTW của các quốc gia, các tổ chức quốc tế chuẩn hóa các 

vấn đề liên quan đến khung pháp lý; tham gia phối hợp nghiên cứu về CBDC, DCEP; phối 

hợp với tổ chức phát hành tiền KTS để đảm bảo AML/CFT, chống trốn thuế, lưu giữ, chia 

sẻ và bảo mật thông tin liên quan đến giao dịch tiền KTS phù hợp với quy định của Việt 

Nam và pháp luật quốc tế; tăng cường ứng dụng thông tin, nâng cao hiệu quả giám sát các 

hoạt động thanh toán xuyên biên giới liên quan đến tiền KTS, đảm bảo cam kết hội nhập 

và đảm bảo an toàn, an ninh mạng và an toàn tài chính quốc gia và toàn cầu. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/kinh-nghiem-quan-ly-tien-dien-tu-ky-thuat-so-
318148.html 

https://vov.vn/kinh-te/dong-tien-ky-thuat-so-xu-huong-va-chinh-sach-quan-ly-813151.vov 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/nhung-tac-dong-cua-tien-ky-thuat-so-doi-voi-chinh-
sach-tien-te-323196.html 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/trung-quoc-thu-nghiem-tien-nhan-dan-te-ky-thuat-so-
va-ham-y-chinh-sach-doi-voi-viet-nam-322785.html 
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Hoàn thiện kiểm soát nội bộ 

tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 
Chu Quang Hiếu, Vũ Quốc Việt - CQ55/21.05.CLC 

Giới thiệu chung 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, hệ thống Ngân hàng Việt Nam không 

ngừng phát triển, hoàn thiện và nâng cao khả năng hoạt động để phù hợp hơn xu hướng 

hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, các Ngân hàng này, trong đó có ngân hàng thương 

mại (NHTM) hiện nay đang chịu nhiều áp lực về mở rộng quy mô hoạt động, tốc độ 

tăng trưởng trong khi trình độ quản lý và năng lực kiểm soát còn bộc lộ nhiều yếu kém. 

Nếu các Ngân hàng Việt Nam không nhanh chóng đổi mới hệ thống KSNB trên mọi 

phương diện thì sẽ không bắt kịp, cạnh tranh được với các Ngân hàng nước ngoài. Vì 

các Ngân hàng nước ngoài đang có nhiều thế mạnh trong ứng dụng khoa học công nghệ, 

nguồn nhân lực, trình độ quản lý hoạt động, quản trị rủi ro. Do đó, Để cạnh tranh và phát 

triển thì một trong những giải pháp quan trọng, mang tính chiến lược, cấp thiết hiện nay 

là hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) trong các NHTM. Vì hệ thống KSNB 

là một trong những cơ chế phòng chống rủi ro quan trọng nhất của Ngân hàng. Trên thực 

tế, hệ thống KSNB của NHTM đã được đề cập và áp dụng vào thực tiễn nhưng vẫn còn 

nhiều lúng túng, thiếu kinh nghiệm và chưa được quan tâm đúng mực. Chính vì vậy, cần 

phải nghiên cứu một cách toàn diện trên cơ NHTM lý luận và thực tiễn về hệ thống 

KSNB nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động của NHTM.  

1. Vấn đề chung về kiểm soát nội bộ 

Theo tài liệu hướng dẫn Chuẩn mực KSNB của Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm 

toán tối cao (INTOSAI) năm 1992, khái niệm KSNB được định nghĩa như sau: “KSNB 

là cơ cấu của một tổ chức, bao gồm nhận thức, phương pháp, quy trình và các biện pháp 

của người lãnh đạo nhằm bảo đảm sự hợp lý để đạt được các mục tiêu của tổ chức”. Như 

vậy, KSNB góp phần thúc đẩy các hoạt động của đơn vị diễn ra có trình tự, đạt được 

tính hữu hiệu và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Bảo vệ các nguồn 

lực không bị thất thoát, tham ô, lãng phí và sử dụng sai mục đích; Khuyến khích tuân 

thủ pháp luật, quy định của nhà nước và nội bộ; Xây dựng và duy trì các dữ liệu tài chính 

và hoạt động, lập báo cáo đúng đắn, kịp thời… 

Năm 2013, khái niệm KSNB theo INTOSAI đã có thay đổi theo hướng quản trị 

rủi ro, KSNB và biện pháp giảm thiểu gian lận, từ đó giúp cải thiện hiệu quả hoạt động 

và tăng cường năng lực giám sát của tổ chức. Dù có những thay đổi theo thời gian, song 

các quan điểm đều có chung nhận định, KSNB là một quá trình không thể thiếu của tổ 
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chức nhằm đạt được các mục tiêu về: Tính hữu hiệu, hiệu quả trong hoạt động của đơn 

vị, tôn trọng pháp luật và các quy định có liên quan, thiết lập, báo cáo các thông tin quản 

lý và thông tin tài chính đáng tin cậy, đảm bảo tính kịp thời, bảo vệ nguồn lực không 

thất thoát, hư hỏng, sử dụng sai. Dù có sự khác biệt về tổ chức hệ thống KSNB giữa các 

đơn vị vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô, tính chất hoạt động, mục tiêu… của 

từng nơi, nhưng bất kỳ hệ thống KSNB nào cũng phải bao gồm những bộ phận cơ bản 

như: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền 

thông; Giám sát (COSO, 2013). 

2. Thực trạng về kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại 

(1) Thực trạng về môi trường kiểm soát 

Các yếu tố của môi trường kiểm soát có chỉ số trung bình rất thấp cho thấy chất 

lượng môi trường kiểm soát trong các NHTM hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập: (i) Hầu 

hết các NHTM chưa chú trọng đến việc quy định, truyền thông về tính chính trực và các 

giá trị đạo đức; (ii) Ban Quản trị chưa thực sự quan tâm tới việc duy trì và phát triển 

KSNB trong ngân hàng; (iii) Không phải lúc nào Ban Giám đốc cũng thận trọng trong 

việc xây dựng các ước tính kế toán như trong việc phân loại nợ, trích lập dự phòng. 

 (2) Thực trạng về quy trình đánh giá rủi ro 

Mặc dù NHTM đã xây dựng những văn bản trong việc đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, 

NHTM chưa thực sự chủ động vào việc nhận diện rủi ro, thường tập trung vào việc phát 

hiện và giảm thiểu rủi ro. 

(3) Thực trạng về hệ thống thông tin và trao đổi thông tin 

Thực trạng về hệ thống thông tin và trao đổi thông tin: Hiện nay trong các NHTM, 

với đặc điểm quy mô lớn, cơ cấu tổ chức bao gồm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch thì 

việc thiết lập các kênh thông tin hiện nay còn nhiều hạn chế. Trong một NHTM thì thông 

tin chủ yếu diễn ra theo một chiều từ trên xuống dưới. Ngoài ra, nhân sự tham gia hoạt 

động kiểm soát còn chưa đủ kinh nghiệm, trình độ chuyên môn.  

(4) Thực trạng về các hoạt động kiểm soát 

Về cơ bản các NHTM đã ban hành các quy định về các hoạt động kiểm soát, tuy 

nhiên chưa thực sự mô tả đầy đủ nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức của mình. 

Tại một số TCTD có tình trạng: thành viên của HĐQT tham gia trực tiếp vào việc phê 

duyệt các giao dịch/quyết định kinh tế cụ thể. Bên cạnh đó, tại một sô ngân hàng, các 

hoạt động kiểm soát cũng chưa được áp dụng một cách đầy đủ và thường xuyên. 

(5) Thực trạng về giám sát các kiểm soát 

Qua kết quả của khảo sát về chất lượng KSNB có thể nhận thấy, về cơ bản các 

NHTM hiện nay chưa thực hiện duy trì thành phần giám sát các kiểm soát với điểm 
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trung bình rất thấp. Điều này thể hiện các nhà quản lý cấp cao chưa thực sự quan tâm tới 

việc kiểm soát thường xuyên trong quá trình hoạt động thường mà chỉ khi có những sự 

kiện bất thường xảy ra thì mới thực hiện kiểm soát. 

3. Các biện pháp hoàn thiện 

Xuất phát từ thực trạng trên và những hạn chế cố hữu của Hệ thống KSNB của 

NHTM tại Việt Nam, em xin đưa ra 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống này như sau 

(1) Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý 

Hoàn thiện các quy định an toàn, các biện pháp thận trọng trong hoạt động ngân 

hàng - các quy định, chính sách quản lý các loại hình tổ chức tín dụng. Đồng thời, đổi 

mới nội dung, phương pháp, quy trình thanh tra, giám sát phù hợp với sự phát triển của 

công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng và trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc cơ bản 

về giám sát ngân hàng có hiệu quả của Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel và các Chuẩn 

mực quốc tế về Giám sát Ngân hàng (Hiệp ước vốn Basel năm 1988 - Basel I). Từng 

bước tiến tới thực hiện các nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản theo Hiệp ước Basel vốn mới 

(Basel II) sau năm 2010. 

(2) Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 

Hoàn thiện môi trường kiểm soát là nền tảng xây dựng các thành phần còn lại của 

KSNB. Do đó cần hoàn thiện môi trường này theo hướng làm tăng hiệu lực cuea hệ 

thống KSNB tại các NHTM. Ví dụ các nhà quản trị NH cần quan tâm hơn nữa xây dựng 

hệ thống KSNB đầy đủ, hiệu quả. Phối hợp các bộ phận liên quan, bổ sung các công cụ 

quản lý tiên tiến, giảm thiểu sai sót mang tính đạo đức nghề nghiệp. 

(3) Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro 

Cần xây dựng và duy trì hoạt động bộ phận quản lý rủi ro với kênh thông tin đầy 

đủ nhằm phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro kịp thời để tránh, không chỉ là ngăn ngừa 

và phát hiện như hiện tại. Xây dựng hệ thống lỗi, sai phạm của các nghiệp vụ. 

(4) Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát 

Cần quy định rõ ràng công việc của các vị trí trong tổ chức; kiểm soát quá trình 

xử lý thông tin, như: kiểm soát hoạt động của trung tâm dữ liệu, kiểm soát phần mềm hệ 

thống, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, kiểm soát việc truy cập hệ thống. 

(5) Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin và truyền thông 

Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, 

nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động và 

yêu cầu quản trị, điều hành ngân hàng. Xây dựng đội ngũ nhân sự kiểm soát có trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm cao. 
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(6) Giải pháp hoàn thiện giám sát các kiểm soát 

Hoàn thiện giám sát các kiểm soát để đảm bảo tính minh bạch và tăng cường sự 

giám sát của HĐQT. Ngân hàng cần tách bạch giữa chức năng giám sát của HĐQT với 

chức năng điều hành kinh doanh của Ban Điều hành. Thành viên HĐQT không nên trực 

tiếp phê duyệt các giao dịch kinh tế cụ thể. 

Hoàn thiện hệ thống KSNB theo COSO 

Hoàn thiện hệ thống KSNB theo COSO 1992 và 17 nguyên tắc mở rộng của COSO 

2013, theo mô hình kết cấu bởi 5 thành phần cấu thành của hệ thống KSNB. 

(7) Giải pháp hoàn thiện về việc đánh giá hệ thống KSNB 

Hoàn thiện việc đánh giá hệ thống KSNB dựa trên 3 tuyến phòng thủ, gồm: 

(i) Tuyến phòng thủ đầu tiên là lớp trực tiếp giao dịch với khách hàng. 

(ii) Tuyến phòng thủ thứ hai là khối phê duyệt. 

(iii) Tuyến phòng thủ thứ ba là hệ thống các phòng ban giám sát sau khi thực hiện 

giao dịch, giải ngân,…  

Ngoài ra, cần đánh giá hiệu quả của các chốt kiểm soát trong hệ thống KSNB. Cụ 

thể, chỉ ra các chốt kiểm soát trong quy trình được thiết kế và vận hành nhằm ngăn chặn, 

phát hiện và sửa chữa những sai phạm có thể xảy ra trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng 

tới việc đạt mục tiêu của NHTM, bao gồm: mục tiêu hoạt động, mục tiêu liên quan đến 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính và mục tiêu tuân thủ. 

(8) Giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực 

Thường xuyên đào tạo các kiểm toán viên đối với việc đánh giá KSNB; thường 

xuyên tích lũy thêm các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp. 
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Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

và những thay đổi trong môi trường,  

điều kiện làm việc của ngành  

kế toán - kiểm toán  
Lê Thị Thu Phương - CQ56/21.06 

uộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi rất nhiều đến môi 

trường, điều kiện làm việc của ngành Kế toán - Kiểm toán. Để làm rõ những 

vấn đề trên, bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến: Cuộc Cách mạng 

Công nghiệp 4.0, xu hướng, cơ hội và thách thức đặt ra trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm 

toán cùng với các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng; giúp các cá nhân, tổ chức nâng 

cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay. 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 được hiểu như thế nào? 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) là xu hướng hiện thời trong việc 
tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, diễn ra trên 3 lĩnh vực chính 
gồm: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. 

Trên lĩnh vực Công nghệ sinh học, CMCN 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra 
những bước nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ 
môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu. 

Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong CMCN 4.0 là: Trí tuệ nhân tạo (AI), 
Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). 

Lĩnh vực Vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới 
(graphene, skyrmions…) và công nghệ nano. 

Kế toán - Kiểm toán trong thời đại kỷ nguyên số 

Cuộc CMCN 4.0 với mạng Internet giúp công việc Kế toán - Kiểm toán không bị 
giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Kế toán - Kiểm toán viên tại Việt Nam có thể thực hiện 
công việc của mình ở bất cứ đất nước nào trên toàn thế giới; nếu cá nhân, tổ chức thực 
hiện công việc đó đáp ứng đủ điều kiện đặt ra. 

Ngược lại, bất cứ Kế toán - Kiểm toán viên ở bất cứ quốc gia nào được chấp nhận 
hành nghề ở Việt Nam đều có thể thực hiện công việc Kế toán - Kiểm toán của doanh 
nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. Điều này tạo ra cả cơ hội và thách thức, cho những ai hành 
nghề Kế toán - Kiểm toán ở Việt Nam. Đó là cần phải cải thiện năng lực cũng như điều 

C 
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kiện của bản thân để có thể đáp ứng điều kiện hành nghề quốc tế, nâng cao vị thế bản 
thân và mở rộng phạm vi hành nghề. 

Dữ liệu lớn mang lại cho con người sự tiếp cận với nguồn kiến thức vô hạn, giúp 
con người có thể tìm hiểu bất cứ điều gì cần biết nhưng cũng có điểm hạn chế là những 
thông tin không chính thống. Nó khiến chúng ta phải cẩn trọng khi tiếp cận thông tin và 
sử dụng thông tin. 

Với trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia kinh tế dự báo, nhiều ngành nghề có nguy cơ 
sẽ biến mất vì xu hướng tự động hóa. Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế những công việc 
thủ công của Kế toán - Kiểm toán như thu thập, xử lý, tính toán số liệu nhưng những 
công đoạn như phân tích, tìm nguyên nhân đưa ra giải pháp cho từng tình huống cụ thể, 
thậm chí những tình huống chưa từng xảy ra… thì luôn cần có sự tham gia của con 
người. Trí tuệ nhân tạo dù không thay thế được con người nhưng nó đang làm thay đổi 
rất nhiều đến môi trường, hoàn cảnh làm việc của lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. 

Xu hướng mới cho lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán 

Tất cả những yếu tố trên đã và đang tạo ra xu hướng mới cho lĩnh vực Kế toán - 
Kiểm toán. Kế toán bao gồm các giai đoạn như: Thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp 
thông tin. Tuy nhiên, dưới xu hướng CMCN 4.0 như hiện nay, tất cả các giai đoạn này 
đều có thể được máy móc thay thế. Lúc này, kế toán viên phải là người hiểu về công 
nghệ, sử dụng thành thạo công nghệ trong thực hành công việc của mình. 

Như vậy, mỗi cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán phải 
ý thức được tầm qua trọng của công nghệ để ứng dụng nó cho phù hợp xu thế, tiết kiệm 
nguồn lực và gia tăng hiệu quả công việc.  

Báo cáo nghiên cứu kế toán viên chuyên nghiệp trong tương lai - những nhân tố 
dẫn đến sự thay đổi và kỹ năng tương lai chỉ ra rằng, trong thời đại kỷ nguyên số, mỗi 
kế toán chuyên nghiệp sẽ được phản ánh năng lực và kỹ năng trên 7 lĩnh vực: Kỹ năng 
nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, trí thông minh, kỹ năng kỹ thuật số, 
khả năng sáng tạo, chỉ số cảm xúc và tầm nhìn. Để có được điều trên những người làm 
trong lĩnh vực này cần thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thời đại kỷ nguyên mới, kết nối 
toàn cầu và đáp ứng kỳ vọng của công chúng. 

Kế toán - Kiểm toán với cơ hội và thách thức đang đặt ra 

Về cơ hội: 

Thứ nhất, CMCN 4.0 sẽ mang lại cho các kiểm toán viên và cơ quan kiểm toán có 
điều kiện làm việc thuận lợi hơn. 

Với công nghệ mới đã tạo cho người lao động kế toán tiết kiệm được thời gian và 
công sức, khi thực hiện công việc kế toán nhờ sử dụng các phần mềm kế toán như: 
MISA, FAST, VACOM, … Nếu như trước đây kế toán phải thực hiện ghi chép các 
nghiệp vụ kế toán vào sổ sách bằng tay, sau đó tổng hợp dữ liệu lập báo cáo tài chính sẽ 
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mất nhiều thời gian và độ chính xác không cao, thì nay kế toán viên đã thực hiện công 
việc kế toán và có thể lập báo cáo tài chính dễ dàng với độ tin cậy cao.  

Thứ hai, mở rộng cơ hội về không gian tìm kiếm việc làm. 

Thành tựu của cuộc CMCN 4.0 với hệ thống mạng không dây, dữ liệu số hóa sẽ 
giúp công việc kế toán, kiểm toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. 

Thứ ba, tiếp cận với công nghệ kế toán, kiểm toán quốc tế. 

Việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới sẽ mở 
ra cơ hội tốt để ngành Kế toán, kiểm toán tiếp cận những phần mềm kế toán tiện ích, chi 
phí phù hợp. Từ đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiệm cận 
hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế. Chẳng hạn, thông qua việc sử dụng các trang thiết 
bị, chương trình, công nghệ số hiện đại, kế toán, kiểm toán viên có thể thu thập được 
các thông tin, dữ liệu mà trước đây rất khó khăn mới có thể thu thập được. 

Về thách thức: 

Thứ nhất, khả năng áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện tại chưa tốt. 

Kiến thức, hiểu biết, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của các kiểm toán 
viên, cán bộ, công chức vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều. Trong khi đó, công tác 
đào tạo hiện mới chỉ là truyền thụ kiến thức nền, cơ bản theo ngành nghề chuyên môn 
của từng kiểm toán viên, kế toán viên mà chưa đào tạo chuyên sâu, đa ngành, nhất là đối 
với những kiến thức mang tính đặc thù công nghệ và trí tuệ nhân tạo. 

Thứ hai, Ở Việt Nam kỹ năng mềm của lao động làm trong lĩnh vực Kế toán- Kiểm 
toán còn nhiều hạn chế. 

Khảo sát của tổ chức tuyển dụng Navigos Search cho thấy, nhu cầu sử dụng ngôn 
ngữ quốc tế, khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, lối tư duy phản biện - giải 
quyết vấn đề ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Khoa học, 
Lao động và Xã hội, các lao động đã qua đào tạo của Việt Nam mặc dù được đánh giá 
là nhanh nhẹn, sáng tạo và có thể đáp ứng được nhu cầu… nhưng lại thiếu và yếu kỹ 
năng mềm, tính tuân thủ kỷ luật chưa nghiêm... 

Thứ ba, sự thiếu hụt về lao động chất lượng cao. 

Về chất lượng nhiều ý kiến cho rằng, nguồn nhân lực Kế toán - Kiểm toán của 
Việt Nam tuy đã sẵn sàng hội nhập kinh tế nhưng số lượng và chất lượng mang tầm quốc 
tế vẫn là vấn đề cần cải thiện. Tính đến năm 2016, Việt Nam có khoảng 4 nghìn kế toán, 
kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề (chiếm 2% trong tổng số 196 nghìn kế toán, 
kiểm toán viên toàn khu vực ASEAN). 

Việc đào tạo kế toán, kiểm toán mặc dù đã được quan tâm nhưng kế toán, kiểm 
toán viên đạt chất lượng quốc tế, có đủ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn làm việc trong môi 
trường cạnh tranh hiện nay vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại. 
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Giải pháp thích nghi và cải thiện chất lượng của Kế toán - Kiểm toán 

Một là, cần nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên hành nghề Kế toán - 
Kiểm toán. Từ đó, mỗi cá nhân cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và 
trình độ khoa học công nghệ để thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại CMCN 4.0. 

Hai là, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Kế toán - Kiểm toán, 
trong đó chú trọng đổi mới và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ 
cao; tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ 
năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của ngành, góp phần nâng cao sức cạnh 
tranh, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ so với khu vực và thế giới. 

Ba là, chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin 
để có thể hiện đại, tự động hóa hầu hết các quy trình kế toán - kiểm toán. 

Bốn là, xây dựng chiến lược phát triển ngành Kế toán - Kiểm toán trong cả ngắn 
hạn và dài hạn. Chiến lược được xây dựng căn cứ vào thực trạng ngành Kế toán - Kiểm 
toán và những vấn đề do CMCN 4.0 đặt ra; đảm bảo vận hành đồng bộ, hoạt động có 
hiệu quả, chất lượng, phù hợp với cơ chế thị trường và thích ứng với những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật của cuộc CMCN 4.0. 

Năm là, cần phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh mạng. Các doanh nghiệp 
kiểm toán cần đầu tư, trang bị các giải pháp về an ninh, bảo mật; phát hiện và xử lý kịp 
thời những lỗ hổng về bảo mật; bảo đảm bí mật thông tin khách hàng. 

Kết luận: 

Tóm lại, dưới sự tác động của cuộc CMCN 4.0, đòi hỏi nhân lực ngành Kế toán - 
Kiểm toán phải có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt và thích ứng với sự thay đổi 
của công nghệ và toàn cầu hóa.  

Cuối cùng, đối với sinh viên Học viện Tài chính nói chung và khoa Kế toán nói 
riêng cần phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức, tham gia các lớp học đào tạo 
chứng chỉ hành nghề quốc tế, tìm hiểu và nghiên cứu một số phần mềm kế toán được 
các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều. Bên cạnh đó còn phải nâng cao trình độ ngoại 
ngữ, để có thể làm việc cùng với các kế toán, kiểm toán viên ở các quốc gia khác trong 
quá trình hội nhập. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/hoa-giai-thach-thuc-cho-dich-vu-ke-toan-kiem-toan-
truoc-con-bao-cach-mang-cong-nghiep-40-312552.html 

http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/ke-toan-kiem-toan-trong-cuoc-cach-mang-cong-
nghiep-40-321054.html 
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Cơ hội và thách thức từ đầu tư dự án 

nhiệt điện khí LNG tại Việt Nam 
Nguyễn Việt Phương - CQ56/21.01CLC 

ể từ cuối TK20, khi biến đổi khí hậu được dự báo sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi 

trường sống trên trái đất thì nguồn phát thải ô nhiễm đã được chú ý giảm thiểu, 

con người hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống (than đá, dầu 

thô) và đang hướng tới sử dụng những dạng nhiên liệu sạch hơn. Trong đó, sử dụng khí 

thiên nhiên hóa lỏng LNG (Liquefied Natural Gas) là một trong những giải pháp hữu 

hiệu nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và đa dạng hóa nguồn nhiên liệu. 

Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG (Liquefied Natural Gas) là gì 

LNG là khí thiên nhiên được hóa lỏng khi làm lạnh sâu đến âm 162°C sau khi đã 

loại bỏ các tạp chất. LNG có thành phần chủ yếu là methane. 

Do chỉ chiếm 1/600 thể tích so với khí thiên nhiên ở điều kiện tiêu chuẩn, LNG là 

sản phẩm khí thuận tiện cho việc tồn chứa, vận chuyển từ nơi sản xuất đến các thị trường 

tiêu thụ trên thế giới.Sau khi được vận chuyển đến nơi tiêu thụ, LNG được chuyển trở 

lại trạng thái khí khi đi qua thiết bị tái hóa khí, sau đó được bơm vào đường ống vận 

chuyển đến các hộ tiêu thụ. 

LNG được sử dụng tương tự như khí khô phục vụ cho nhu cầu khí của các nhà 

máy điện, hộ công nghiệp, khu đô thị. Hiện nay, trên thế giới, LNG còn được sử dụng 

làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông vận tải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Cơ hội đầu tư nào cho các dự án nhiệt điện khí LNG tại Việt Nam hiện nay 

Hằng năm, nhu cầu khai thác và sử dụng khí của Việt Nam vào khoảng 10 tỷ m3. 

Nhưng con số này được dự báo sẽ lên mức 15 tỷ m3 vào năm 2020 và 20 tỷ m3 vào năm 

2030, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ của ngành điện gia tăng. Bên cạnh việc tiếp tục tìm 

kiếm và đẩy mạnh khai thác thì đầu tư mỏ khí tại nước ngoài và nhập khẩu khí thiên 

nhiên hóa lỏng (LNG) đang được ngành Dầu khí đẩy mạnh. Do đó, thị trường nhiệt điện 

khí LNG hứa hẹn nhiều tiềm năng trong tương lai. 

Thứ nhất, Nhà nước luôn có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho đầu tư, 

phát triển các dự án nhiệt điện khí LNG. Cụ thể, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, 

giai đoạn 2025-2030 cần xây mới các nhà máy điện chạy khí LNG với tổng công suất 

15.000-19.000 MW. Đồng thời, trong Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp khí ở 

Việt Nam đến năm 2025-2035 đã xác định rõ sự cần thiết phải xây dựng cơ sở hạ tầng 

để sẵn sàng tiếp nhận LNG nhập khẩu với khối lượng 1 đến 4 tỷ m3/năm cho giai đoạn 

K 
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2021-2025, tăng lên 6 đến 10 tỷ m3/năm cho giai đoạn 2026-2035. Trong số đó, phần 

lớn sẽ dùng để sản xuất điện. 

Thứ hai, trong bối cảnh các nguồn phát điện khác (thuỷ điện, điện gió, điện mặt 

trời, nhiệt điện than,…) hoặc đã khai thác hết hoặc kém ổn định, gây tác hại môi trường 

và sức khoẻ, thì nhu cầu đầu tư cho các dự án LNG là rất lớn. 

+ Đối với nguồn thuỷ điện: Việt Nam có thuận lợi về thủy điện, với giá thành thấp 

nhất. Tuy nhiên, hiện nay các dự án thủy điện lớn và vừa trên các dòng sông đã được 

quy hoạch, về cơ bản đã được đầu tư và khai thác hết. 

+ Đối với năng lượng tái tạo, chủ yếu điện gió và điện mặt trời tập trung ở một số 

tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... và không đảm bảo ổn định cấp điện, do phụ thuộc vào 

điều kiện thời tiết. Giá điện năng lượng tái tạo như hiện nay (điện mặt trời khoảng 2.100 

đ/kWh và điện gió khoảng 1.900-2.200 đ/kWh) cũng là khá cao, chưa tính đến đầu tư 

bộ lưu trữ điện. 

+ Điện hạt nhân đã dừng đầu tư. 

+ Đối với nguồn nhiệt điện than: tuy chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn 

điện (chiếm khoảng 42,6% công suất và sản xuất khoảng 53% điện năng toàn hệ thống) 

và có chi phí đầu tư và giá điện than ở mức chấp nhận được (cao hơn thủy điện nhưng 

thấp hơn điện khí và năng lượng tái tạo), nhưng nhiệt điện than lại có lượng phát thải 

khí nhà kính lớn nhất. Để sản xuất ra 1kWh điện, nhiệt điện than sinh ra khoảng 1kg 

CO2, trong khi nhiệt điện khí chỉ sinh ra khoảng 0,6kg CO2.Các chất ô nhiễm (SO2, 

NOx, bụi) tác động trực tiếp đến môi trường và sức khỏe của người dân, gây ra các bệnh 

ung thư, tim mạch, đột quỵ, hô hấp… 

+ Kể cả khi muốn nhập khẩu than để phát điện, thì cũng không khả thi, do nhiều 

nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

kinh tế (OECD) đã có chính sách hạn chế hoặc cấm cho vay phát triển nhiệt điện than. 

Do đó, nhập khẩu LNG sẽ gần như bắt buộc trở thành một giải pháp năng lượng trong 

tương lai của Việt Nam. 

Thứ ba, Việt Nam có cơ hội tiếp nhận nguồn vốn FDI cũng như công nghệ tiên 

tiến ứng dụng LNG vào sản xuất điện trên thế giới. LNG được mua bán rất phổ biến trên 

thị trường quốc tế và trở thành nguồn năng lượng quan trọng của nhiều quốc gia trên thế 

giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, các nước châu Âu và Bắc Mỹ… 

Do đó, tuy đầu tư nhiệt điện khí LNG sau nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể được các 

nước lớn hỗ trợ hệ thống cơ sở hạ tầng LNG hiện đại trên thế giới, như: nhà máy hóa 

lỏng khí thiên nhiên, cảng xuất khẩu LNG, tàu vận chuyển trên biển, cho đến cảng nhập 

khẩu LNG, các bồn chứa, hệ thống tái hóa khí LNG và đường ống dẫn khí đến nơi tiêu 

thụ cuối cùng. Chẳng hạn, trong 28/10/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký thỏa thuận hợp 
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tác tổng thể giữa Delta Offshore Energy, Bechtel Corporation, General Electric, và 

McDermott để phát triển dự án điện khí từ khí hóa lỏng Bạc Liêu, sử dụng thiết bị và 

dịch vụ của Mỹ trị giá hơn 3 tỉ USD. 

Nhà nước, doanh nghiệp và địa phương phải đối mặt với những khó khăn gì 

khi đầu tư vào dự án nhiệt điện khí LNG 

Thứ nhất, chính là việc thực hiện các Quy hoạch điện VII, điện VII mở rộng và 

Quy hoạch khí chưa đảm bảo mục tiêu. Quá trình phê duyệt các quy hoạch hiện diễn ra 

rất chậm. Một phần do Luật Quy hoạch mới do Quốc Hội thông qua có hiệu lực từ ngày 

1/1/2019 gây nhiều khó khăn cho Bộ Công thương khi không có quy định chuyển tiếp, 

không cho phép điều chỉnh quy hoạch.Hiện có hơn 25 dự án nhà máy nhiệt điện khí 

LNG có công suất lên tới 50GW vẫn đang chờ xem xét bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình 

trạng chắp vá quy hoạch, xin-cho tiêu cực, gây ách tắc ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. 

Thứ hai, khung pháp lý, cơ chế quản lý vận hành cả chuỗi Khí - điện. Hiện Việt 

Nam chưa hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý cho các dự án đầu tư điện LNG theo 

hình thức đầu tư thông thường (IPP) nên khó thu xếp tài chính cho dự án quy mô hàng 

tỷ USD. Các quy định về thủ tục, trình tự đầu tư còn vênh nhau ở cấp Luật định (Luật 

Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Môi trường,... và gần đây là Luật Quy 

hoạch). Cơ chế vận hành chuỗi khí điện đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực 

hiện thí điểm (ở Trung tâm điện lực LNG tại Long Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà 

Ná, tỉnh Ninh Thuận), song chưa được thực hiện đốivới Chuỗi khí-điện Sơn Mỹ, tỉnh 

Bình Thuận. 

Thứ ba, thiếu cơ chế giá điện phù hợp. Trong 10 năm gần đây, giá nhiên liệu LNG 

nhập khẩu dao động rất lớn do phụ thuộc vào giá dầu, hạ tầng về vận chuyển, kho cảng 

và tái hóa khí phức tạp, đòi hỏi đầu tư lớn..., trong khi đó giá bán năng lượng của Việt 

Nam là giá cố định.Giá nhiên liệu LNG đầu vào chiếm tới 70-80% giá thành điện bán ra 

nên nếu sử dụng nhiên liệu giá cao thì dự án khó có thể tham gia thị trường điện. Bởi 

vậy khi đầu tư, các doanh nghiệp cần phải định giá khí đốt cũng như chấp nhận rủi ro. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng chấp nhận đánh đổi.  

Thứ tư, thẩm quyền, quy trình đánh giá lựa chọn chủ đầu tư cho dự án/chuỗi dự 

án khí - điện LNG cũng chưa được rõ ràng.Trong khi để thực hiện dự án chuỗi cần liên 

kết chặt chẽ đồng bộ với nhau, từ khâu nhập khẩu LNG cho các dự án điện khí, xây dựng 

các cơ sở hạ tầng chính gồm có cảng tiếp nhận LNG, bồn chứa LNG… tới cơ sở tái hóa 

khí LNG và các đường ống dẫn khí đến nhà máy điện để tiêu thụ. Đặc biệt, việc sử dụng 

LNG đòi hỏi công nghệ cao xử lý khí có nhiệt độ thấp và khí bay hơi, cho nên yêu cầu 

lựa chọn nhà đầu tư phải có nhiều kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tiên tiến.Để tránh 

nhiều dự án bị chậm nhiều năm hoặc khó khăn không thể thực hiện được do năng lực 

chủ đầu tư, cần có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm. Vấn đề 
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này đã có quy định trong pháp luật về đấu thầu.Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế đầu thầu 

chung để chọn chủ đầu tư, gây lúng túng cho các bên liên quan. 

Đề xuất một số giải pháp giúp các bên tháo gỡ khó khăn khi đầu tư vào các 

dự án nhiệt điện khí LNG 

Thứ nhất, các cơ quan có thẩm quyền cần tập trung hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, nhằm giảm bớt thời gian cho việc phê duyệt dự án đầu tư vào lĩnh vực 

khí, phát triển cơ sở hạ tầng và dự án điện sử dụng khí. Các Bộ, ngành và địa phương 

phải tăng cường công tác đối thoại với các doanh nghiệp, minh bạch hóa thông tin; đề 

cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp nhận, trả lời kiến nghị, đối thoại với 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, tăng giá điện một cách hợp lý để giúp tăng hơn nữa khả năng tài chính 

của EVN cũng như niềm tin của các tổ chức cho vay và các nhà đầu tư. Để làm được 

điều này cần nghiên cứu thành lập một số Trung tâm đầu mối chuyên nhập khẩu LNG 

cung cấp cho các nhà máy điện; đầu mối này phải được quản lý và giám sát của nhà 

nước để đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ của thị trường LNG trong nước. 

Tuy nhiên, việc này cũng có những khó khăn nhất định trong việc triển khai thực tế, đòi 

hỏi sự điều phối và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà đầu tư, địa phương và các Bộ ngành 

liên quan. Cũng do yếu tố giá này đã dẫn tới cần xác định hình thức đầu tư (đầu tư theo 

hình thức PPP/BOT hay IPP) vì mỗi hình thức đầu tư có khung pháp lý, cơ chế quản lý 

và vận hành khác nhau. 

Thứ ba, bổ sung vào Luật đấu thầu cơ chế đấu thầu chung, thống nhất để chọn ra 

Chủ đầu tư cho các dự án nhiệt điện khí LNG. Tránh gây lúng túng, mâu thuẫn về thẩm 

quyền lựa chọn giữa các bên liên quan, khi thì là Chính phủ, hay giao cho Bộ, khi thì 

giao cho Tỉnh. Hơn nữa, việc chọn được chủ đầu tư chính xác sẽ đem lại thành công cho 

dự án và lợi ích của các bên tham gia, điển hình là các dự án nhiệt điện Phú Mỹ 3, Phú 

Mỹ 2.2 và một số dự án nhiệt điện sau này như Nhiệt điện Nghi Sơn 2, v.v. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG lớn nhất nước cam kết đúng tiến độ (12/10/2020): 
https://laodong.vn/kinh-te/du-an-nha-may-nhiet-dien-khi-lng-lon-nhat-nuoc-cam-ket-dung-tien-do-
844262.ldo 

Vietnam LNG sector update-October 2020 (10/2020): https://www.allens.com.au/globalassets/ 
pdfs/insights/asia/vietnam-lng-sector-update_sep19.pdf 

CEO dự án điện khí 6 tỷ USD ở miền Trung: Khi giá điện mới được áp dụng, người dân sẽ mua 
sắm theo hướng xanh hơn (25/10/2020): https://cafef.vn/ceo-chan-may-lng-viet-nam-can-cho-phep-luoi-
dien-vi-mo-de-cac-khu-kinh-te-co-the-tu-chu-nguon-dien-20201024224835053.chn 

Dự án điện khí hóa lỏng gặp khó vì khoảng trống pháp lý (24/11/2020): 
https://www.baogiaothong.vn/du-an-dien-khi-hoa-long-gap-kho-vi-khoang-trong-phap-ly-d486867.html 
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Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 
     Trương Đức Mạnh - CQ56/11.02 CLC 

ó nhiều quan điểm khác nhau về nguồn nhân lực. Theo tổ chức lao động quốc 

tế thì: nguồn nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi 

có khả năng tham gia lao động. Ngân hàng thế giới cho rằng "nguồn nhân lực 

là toàn bộ vốn con người, bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp của mỗi cá 

nhân". Như vậy, theo cách thứ nhất nhìn nhận về số lượng, nguồn nhân lực là nguồn 

cung cấp sức lao động cho sự phát triển xã hội, là tổng số những người trong độ tuổi lao 

động theo quy định của nhà nước và thời gian lao động họ có thể tham gia. Cách thứ hai, 

nhìn nhận về chất lượng, nguồn nhân lực là tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực, trình 

độ chuyên môn, trình độ lành nghề của người lao động. 

Với quan điểm như trên sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau về nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Theo cách hiểu định lượng: nguồn nhân lực chất lượng cao là những người 

lao động đã qua đào tạo, có bằng cấp và trình độ chuyên môn kỹ thuật. Như vậy, những 

người không qua trường lớp đào tạo nào, nhưng có khả năng đặc biệt, đáp ứng được 

những yêu cầu phức tạp của công việc lại không được tính là lao động chất lượng cao 

(chẳng hạn như nghệ nhân). Trong khi đó, một số người đã qua đào tạo, nhưng không 

đáp ứng được yêu cầu của công việc tương ứng với trình độ đào tạo vẫn được xem là 

nhân lực có chất lượng cao. Theo cách hiểu định tính: nguồn nhân lực chất lượng cao là 

một bộ phận của lực lượng lao động, có khả năng đáp ứng những yêu cầu phức tạp của 

công việc, tạo ra năng suất và hiệu quả cao, có những đóng góp đáng kể cho sự phát 

triển xã hội. Tiếp cận theo góc độ này sẽ gặp khó khăn trong việc thống kê, quản lý và 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, khi nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri 

thức thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện 

vai trò quyết định. Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng thể hiện rõ nét hơn. 

Thứ nhất, nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định quá trình 

tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Con người là trung tâm của chiến lược phát 

triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Thực tế cho thấy, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật 

C 
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chất kỹ thuật, khoa học công nghệ đều hữu hạn, nó chỉ có thể phát huy tác dụng khi kết 

hợp hiệu quả với nguồn nhân lực. 

Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự 

thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt Nam là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế từ dựa 

vào nông nghiệp và thủ công sang máy móc công nghiệp là chính. Đây là quá trình sử 

dụng nguồn lao động được đào tạo, kết hợp với công nghệ, phương pháp tiên tiến nhằm 

tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 

Thứ ba, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển 

và ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và 

bền vững. 

Thứ tư, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Toàn 

cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những 

tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen phức tạp. Sự tùy thuộc lẫn 

nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến. Kinh 

tế tri thức phát triển mạnh, do đó nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở thành nhân tố 

quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam 

Dân số: Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2015, dân số Việt nam đã vượt 

mức 90 triệu người trong đó nữ chiếm 50,7%, nam 49,3%, đứng thứ 13 thế giới, thứ 7 

châu Á và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Dân số phân bố không đều và có sự khác 

biệt lớn theo vùng. Dân cư Việt Nam phần đông vẫn còn là cư dân nông thôn. Trình độ 

học vấn của dân cư ở mức khá; tuổi thọ trung bình tăng khá nhanh (năm 2015 đạt 73 

tuổi), tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 7% tổng dân số, chỉ số già hoá là 44,6%, 

và Việt Nam đang bước vào thời kỳ già hoá dân số 

Lao động: Đến 2015, lực lượng lao động Việt Nam có 53,7 triệu người trong đó 

52,8 triệu người có việc làm và 0,9 triệu người thất nghiệp (tỷ lệ thất nghiệp là 1,84%); 

hàng năm trung bình có khoảng 1,5-1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Mặc dù 

có sự dịch chuyển tích cực ở khu vực thành thị nhưng vẫn còn 70% lực lượng lao động 

tập trung ở khu vực nông thôn. Đây là một cơ cấu lao động không hợp lý, khi tỷ trọng 

lao động trong ngành nông nghiệp là cao nhất trong khi đây là ngành có đóng góp thấp 
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nhất vào GDP. Lực lượng lao động của Việt Nam tương đối trẻ, với 50% số người thuộc 

lực lượng lao động có độ tuổi từ 15-39 tuổi. 

Đào tạo: Căn cứ trên cơ cấu tuổi của lực lượng lao động, có thể thấy sự khác nhau 

đáng kể về phân bố lực lượng lao động theo tuổi giữa khu vực thành thị và nông thôn. 

Tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động nhóm tuổi trẻ (từ 15-24) và già (trên 55 tuổi) ở khu 

vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn. Năm 2015, cả nước có 0,35 triệu học sinh 

các trường trung cấp chuyên nghiệp (giảm 72 nghìn học sinh so với năm 2014) và 2,36 

triệu sinh viên đại học, cao đẳng (tăng 38 nghìn sinh viên so với năm 2014). Về trình độ 

chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong toàn bộ lực lượng lao động từ 

15 tuổi trở lên là 17%, trong đó ở thành thị là 33%, gấp 3 lần tỷ lệ này ở khu vực nông 

thôn là 11%, phân theo giới tính tỷ lệ này là 20% đối với nam và 15% đối với nữ; tỷ lệ 

nhân lực được đào tạo trình độ cao (từ đại học trở lên) trong tổng số lao động qua đào 

tạo ngày càng tăng. 

Sử dụng nhân lực: Đến 2015, cả nước có 1.140,2 nghìn người thiếu việc làm và 

876,1 nghìn người thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. Trong 

đó 86,3% người thiếu việc làm sinh sống ở khu vực nông thôn và 55% người thiếu việc 

làm là nam giới. 54,9% số người thất nghiệp sinh sống ở khu vực thành thị và 54,8% số 

người thất nghiệp là nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,26%, cao hơn 

mức 1,2% ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn 

lại cao hơn khu vực thành thị (2,77% so với 1,05%) 

Năng suất lao động có xu hướng ngày càng tăng nhưng vẫn còn rất thấp so với 

các nước trong khu vực: Năng suất lao động năm 2005 là 21,4 triệu đồng/người, năm 

2010 là 44,0 triệu đồng/người, năm 2012 là 63,1 triệu đồng/người, sơ bộ năm 2013 là 

68,7 triệu đồng/người. Theo báo cáo của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), năm 2013, 

Việt nam xếp vào nhóm có năng suất lao động thấp nhất châu Á-Thái Bình Dương (cùng 

với Myanmar và Campuchia), thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 

10 lần, Malaysia 5 lần. 

Một số hạn chế của nguồn nhân lực Việt Nam 

Thứ nhất, thể chất của lực lượng lao động còn yếu: Về cơ bản, thể chất của người 

lao động Việt Nam đã được cải thiện, nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực, 

thể hiện ở các khía cạnh tầm vóc, sức khoẻ, sức bền, khả năng chịu áp lực… 

Thứ hai, trình độ của người lao động còn nhiều hạn chế, bất cập, do chất lượng 

đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, lĩnh vực, sự phân bố theo vùng, miền, địa phương của 
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nguồn nhân lực chưa phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu của xã hội, 

gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội. 

Thứ ba, thiếu đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên lành nghề để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của xã hội phát triển các ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam. 

Thứ tư, về cơ bản đội ngũ lao động Việt Nam giỏi lý thuyết, nhưng kém về năng 

lực thực hành và ứng dụng công nghệ cao vào quá trình lao động, kém về ngoại ngữ và 

hạn chế trong việc thích nghi môi trường có áp lực cạnh tranh cao. 

Thứ năm, khả năng làm việc theo nhóm, tính sáng tạo, chuyên nghiệp trong quá 

trình lao động còn nhiều hạn chế, khả năng giao tiếp, năng lực giải quyết xung đột trong 

quá trình lao động còn yếu kém. 

 Thứ sáu, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức 

công dân, văn hoá doanh nghiệp, ý thức tuân thủ kỷ luật lao động của một bộ phận đáng 

kể người lao động chưa cao. 

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam 

Một là, tiếp tục đổi mới quản lý Nhà nước. Tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý 

phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và 

hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý về phát triển nguồn nhân lực. Đổi mới các chính 

sách, cơ chế, công cụ phát triển và quản lý nguồn nhân lực bao gồm các nội dung về môi 

trường làm việc, chính sách việc làm, thu nhập, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, điều kiện nhà 

ở và các điều kiện sinh sống, định cư, chú ý các chính sách đối với bộ phận nhân lực 

chất lượng cao, nhân tài. 

Hai là, bảo đảm nguồn lực tài chín. Phân bổ và sử dụng hợp lý Ngân sách Nhà 

nước dành cho phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020. Cần xây dựng kế hoạch phân 

bổ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự 

án đào tạo theo mục tiêu ưu tiên và thực hiện công bằng xã hội. Đẩy mạnh xã hội hoá 

để tăng cường huy động các nguồn vốn cho phát triển nhân lực. 

Hình thành các quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, huy động, phát huy vai trò, 

đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển nhân lực. Đẩy mạnh và tạo cơ chế phù 

hợp để thu hút các nguồn vốn nước ngoài cho phát triển nhân lực Việt Nam. Sử dụng 

hiệu quả các nguồn vốn của nước ngoài hỗ trợ phát triển nhân lực (ODA); Thu hút đầu 

tư trực tiếp (FDI) của nước ngoài cho phát triển nhân lực (đầu tư trực tiếp xây dựng các 

cơ sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện, trung tâm thể thao..). 
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Ba là, đẩy mạnh cải cách giáo dục. Đây là nhiệm vụ then chốt, giải pháp chủ yếu, 

là quốc sách hàng đầu để phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2020 

và những thời kỳ tiếp theo.  

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, sách giáo khoa phổ thông, khung chương 

trình đào tạo ở bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp, phương pháp dạy và học ở tất cả các 

cấp theo hướng phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu, tăng thời gian 

thực hành, tập trung vào những nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. 

Bốn là, cùng với việc coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần đặt 

ra yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ. Đây 

là hai trụ cột, đồng thời là động lực mới cho sự phát triển đất nước. 

Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ cũng phải thật sự là quốc sách 

hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 

và đồng bộ về hệ thống tổ chức các cơ quan khoa học, cơ chế đầu tư, cơ chế quản lý hoạt 

động khoa học - công nghệ; nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của nguồn nhân lực 

khoa học - công nghệ, coi đây là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp phát triển khoa 

học - công nghệ và là nhân tố giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. 

Tóm lại, để nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, 

cần làm tốt vấn đề tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao là vấn đề lớn, hệ trọng, cơ bản, lâu dài, do đó, đòi hỏi phải phân tích, đánh giá 

đúng thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các mặt, từ kinh tế, 

chính trị, xã hội, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực... đến các chính sách về thu hút, đãi 

ngộ người lao động, từ đó có nhận thức đúng đắn và đưa ra hệ thống các giải pháp phù 

hợp cho sự phát triển. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/nang-cao-chat-luong-nguon-
nhan-luc-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-142571.html 

http://tcnn.vn/news/detail/35262/Mot_so_van_de_ve_phat_trien_nguon_nhan_luc_chat_luong_c
ao_o_Viet_Namall.html 

http://laodongxahoi.net/mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-viet-nam-trong-
boi-canh-hoi-nhap-1304507.html 
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Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: 

Cơ hội và thách thức 
Nguyễn Thùy Trang - CQ57/22.03 

rong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là xu hướng 

chung tất yếu của thế giới. Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng cũng 

không nằm ngoài xu thế này. Chính vì thế, ngành giáo dục rất quan tâm và tiên 

phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành. Sự phát 

triển của chuyển đổi số trong giáo dục đã, đang và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục 

phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục và tương lai đất nước. 

Chuyển đổi số ra đời trong thời đại bùng nổ Internet, được hiểu là một quá trình 

hoàn chỉnh áp dụng số hóa và ứng dụng số hóa nhưng ở một cấp độ cao hơn, một chuỗi 

những hoạt động thay đổi về cách thức vận hành và những việc làm cụ thể từ trước 

đến nay.  

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo là việc chuyển đổi các hoạt động liên quan 

đến giáo dục từ môi trường thực sang môi trường số tạo ra một hệ sinh thái kết hợp công 

nghệ và dịch vụ giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh, 

sinh viên, giảng viên, các trường đại học cũng như những trải nghiệm học tập hợp tác, 

tương tác và cá nhân hóa. 

Trong giáo dục đào tạo, chuyển đổi số được thực hiện theo hướng giảm quá trình 

thuyết giảng trực tiếp, tạo không gian và thời gian học linh hoạt, nâng cao nhận thức và 

tư duy của người học. 

Nội dung chủ đạo của chuyển đổi số trong giáo dục là chuyển đổi số trong quản 

lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. 

Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lí, ứng dụng các Công nghệ 4.0 

(AI, blockchain, phân tích dữ liệu,…), tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông 

hỗ trợ việc quản lí, dự báo, quyết định của ngành giáo dục. Trong dạy, học, kiểm tra, 

đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng 

e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, triển khai hệ thống đào tạo trực 

tuyến, … 

Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC là cơ sở cho nhiều 

mô hình giáo dục thông minh phát triển, thúc đẩy nền giáo dục mang tính mở - bình 

đẳng - cá thể hóa với nhiều ưu thế như: 

T 
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Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục 

Ngày nay, các thành tựu công nghệ như Internet vạn vật (IoT), Big data, Điện toán 
đám mây (Cloud computing) giúp xây dựng hệ thống quản lí thông tin và hồ sơ giáo dục 
đồng nhất, minh bạch giúp tăng tính bảo mật các thông tin của doanh nghiệp giáo dục, 
giám sát quá trình học tập, hoạt động của học sinh từ đó giáo viên có thể đánh giá năng 
lực, phân tích hành vi để có các biện pháp hỗ trợ, tư vấn hiệu quả nhất đến học sinh. 

Thứ hai, tăng tính tương tác, tính thực hành - ứng dụng 

Việc ứng dụng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) trong giáo dục để tạo dựng 
các phòng thí nghiệm ảo, mô hình thực tế ảo có khả năng tương tác với người dùng hay 
các cuốn sách AR, phần mềm Blippar dạy khoa học vũ trụ,… giúp cho người học có 
những trải nghiệm đa giác quan, dễ hiểu, dễ nhớ và gây tò mò, đồng thời tăng tính tương 
tác, thực hành và ứng dụng kiến thức ngay trong lớp học.  

Thứ ba, tạo không gian và thời gian học linh động, thúc đẩy giáo dục mở - bình 
đẳng - cá thể hóa 

Sự bùng nổ của các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) tạo điều kiện cho 
người học tiếp thu kiến thức mọi lúc mọi nơi, tiếp cận được thông tin đa chiều, thu hẹp 
không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Bên cạnh đó, hệ thống các khóa học trực tuyến 
mang tính cá nhân hóa với khóa học dành riêng cho mỗi người từ đó kích thích sự chủ 
động, sáng tạo, tư duy của học viên. 

Thứ tư, tạo nguồn tài nguyên học liệu mở 

Gắn liền với nền giáo dục mở là một nguồn tài nguyên học liệu mở như nền tảng 
giáo dục số - iGiaoduc.vn; Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn; giúp 
người học, người dạy tiếp cận với kiến thức chỉ với thiết bị thông minh kết nối Internet. 
Tài nguyên học liệu mở là một xu hướng phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại.  

Thứ năm, giảm chi phí đào tạo 

Sự bùng nổ của dịch vụ e-learning (dạy học trực tuyến), người học tiết kiệm được 
chi phí đi lại, thời gian, chi phí in ấn tài liệu,… các doanh nghiệp giáo dục giảm thiểu 
được chi phí thuê phòng học, điện nước, bảo trì lớp học,… Theo Global Industry 
Analysts, Inc, e-learning giúp rút ngắn 25% - 60% thời gian đào tạo và tiết kiệm được 
50% - 70% chi phí đào tạo so với đào tạo truyền thống. 

Trong thời kì Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự phát triển nhanh chóng của “cơn 
bão” chuyển đổi số đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ và tích cực đến tất cả các lĩnh vực 
đời sống và trở thành xu hướng tất yếu. Ngành giáo dục mang trong mình sứ mệnh trồng 
người cao cả trở thành ngọn cờ đón đầu xu hướng này và hoàn thành được nhiều mục 
tiêu ngắn hạn. Tuy nhiên, con đường chuyển đổi số trong giáo dục cũng còn nhiều bất 
cập, những thách thức cần phải khắc phục như: 

 Nguồn đầu tư cho giáo dục phân bổ không đều dẫn đến hạ tầng mạng, trang thiết 
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bị CNTT (như máy tính, camera, máy in, máy quyét), đường truyền, dịch vụ Internet 
cho nhà trường, giáo viên, học sinh - đặc biệt ở các vùng xa, vùng khó khăn - còn thiếu, 
lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa các trường.  

 Việc xây dựng kho học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu 
hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô 
phỏng) còn phát triển tự phát, thiếu sự đồng bộ giữa các trường, không theo hệ thống, 
chưa kiểm soát được chất lượng và nội dung học tập do thiếu nguồn nhân lực và tài 
chính. Hệ thống quản lí thông tin của các trường còn kém, không cập nhật thường xuyên, 
không có khả năng vận hành 100% khi bị virus hay tin tặc chiếm dữ liệu, chưa đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số. 

 Hành lang pháp lí về vấn đề bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, an ninh thông 
tin, giao dịch điện tử còn nhiều lỗ hổng dẫn đến nguồn học liệu không được chọn lọc, 
không bắt kịp xu hướng của CNTT và khó tiếp cận với người học. 

 Hạn chế về nguồn nhân lực CNTT. Nhân sự chuyên trách về CNTT chưa được 
bố trí đầy đủ, hợp lí. Năng lực sử dụng CNTT cơ bản, sử dụng các ứng dụng chưa đồng 
đều giữa các cán bộ, giảng viên, giữa các đơn vị trong trường nên chưa phát huy hết hiệu 
quả - nhiều trường chưa chú trọng khâu tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho 
cán bộ, giảng viên. 

Với những khó khăn trước mắt, để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào 
tạo, không bỏ lỡ cơ hội mà cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại, ngành giáo 
dục cần có những bước cải cách mạnh mẽ. 

Thứ nhất, đẩy mạnh áp dụng CNTT vào quản lí giáo dục và giảng dạy, đánh giá 

Về điều hành và quản lí giáo dục 

Triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử, thư điện tử trên nền tảng điện toán 
đám mây (Cloud computing); đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, 
tăng cường phương thức họp trực tuyến để tổ chức các cuộc họp chuyên môn, hội nghị, 
tập huấn,… 

Phát triển hệ thống quản lí sinh viên chung cho toàn ngành quản lý dữ liệu các cơ 
sở dữ liệu sinh viên, bao gồm: thông tin tham dự, hành vi, sức khỏe, cũng như lưu trữ 
kết quả và đánh giá quá trình học tập, thực hiện số hóa triệt để: sổ điểm, học bạ điện tử, 
triển khai kết nối CNTT giữa nhà trường - phụ huynh. 

Tổ chức hệ thống học tập trực tuyến trong từng trường học để đề phòng các trường 
hợp khẩn cấp như đại dịch Covid 19 vừa qua cùng với một chính sách hợp lí để bảo vệ 
quyền lợi cho người day và người học. 

Về hoạt động giảng dạy, đánh giá 

Thúc đẩy phát triển học liệu số ở tất cả các cấp gắn liền với thẩm định nội dung, 
sắp xếp theo hệ thống, liên kết với nguồn học liệu quốc tế tạo kho tài liệu kiến thức tổng 
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hợp, chất lượng phục vụ nhu cầu học tập mọi lúc mọi nơi. Mở rộng các mô hình lớp học 
thông minh với các mô hình 3D, phần mềm thực tế ảo trên toàn quốc. 

Đẩy mạnh đánh giá kiến thức trên nền tảng Big Data, kiểm tra, thi cử trên máy 
tính (xây dựng hệ thống câu hỏi, phần mềm khảo thí,..), phổ cập kiến thức tin học cơ 
bản từ cấp tiểu học, lồng ghép nội dung về chuyển đổi số quốc gia đặc biệt là các kĩ 
năng, khả năng tư duy, thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào trong giảng dạy 
một cách phù hợp. 

Thứ hai, hoàn thiện hành lang pháp lí và cải thiện hạ tầng CNTT  

Hành lang pháp lí và hạ tầng CNTT là cơ sở cốt lõi, làm nền tảng tạo điều kiện 
thuận lợi cho áp dụng CNTT vào giáo dục. Chính vì thế, Bộ Giáo dục cần hết sức quan 
tâm và phát triển hai yếu tố này. 

Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị CNTT đồng 
bộ cho toàn ngành, đẩy mạnh kết nối cáp quang Internet tới các cơ sở giáo dục, nâng cấp hệ 
thống CNTT trong nhà trường để đảm bảo tất cả sự cố như cháy, hackers, mất điện… hệ 
thống vẫn vận hành, có hệ thống xác thực, phân quyền truy cập, trực tuyến một cổng - SSO, 
cho tất cả hệ thống CNTT chạy trên đó, đẩy mạnh kết nối cap quang Internet để vận tốc 
Internet cao, đảm bảo an toàn thông tin, chống thư rác, virus, tin tặc, và từ chối dịch vụ… 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ, luật an ninh mạng, 
quyền chia sẻ thông tin,.. tích cực tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh 
kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần 
mềm trực tuyến và thiết bị thông minh cá nhân.  

Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Nguồn nhân lực là điều kiện kiên quyết đảm bảo chuyển đổi số trong giáo dục. 
Chính vì thế, Bộ Giáo dục cần tập trung: 

Cần có chính sách, lộ trình bắt buộc giáo viên và cán bộ quản lí học tập bồi dưỡng 
các kĩ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm CNTT và cơ sở dữ liệu ngành, 
trau dồi kĩ năng dạy-học trực tuyến, kĩ năng tạo bài giảng điện tử, mô hình thực tế ảo 
vào bài dạy,…nắm bắt xu hướng các công nghệ số mới. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng nhằm cao nhận thức cho cán bộ 
quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT và các 
kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/tang-cuong-ung-dung-cntt/Pages/chi-tiet-van-ban-chi-dao-
dieu-hanh.aspx?ItemID=2827 

http://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-dai-hoc-giai-phap-tang-cuong-ung-dung-cntt-
trong-cac-co-so-dao-tao-dai-hoc-2020080516242389.htm 
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Kinh nghiệm huy động vốn từ cộng đồng 
Trịnh Nguyệt Minh - CQ55/22.05 

rong những năm gần đây, cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế 
toàn cầu và sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, việc huy động 
nguồn vốn đầu tư đang là vấn đề được quan tâm lớn nhất đối với các dự án khởi 

nghiệp. Bên cạnh những hình thức huy động vốn truyền thống, mô hình huy động vốn 
từ cộng đồng (HĐVTCĐ - Crowdfunding) đã được ứng dụng khá phổ biến và giải quyết 
được bài toán về nguồn vốn đầu tư cho nhiều dự án khởi nghiệp trên thế giới, đặc biệt 
là ở các nước phát triển. 

Mô hình HĐVTCĐ là kênh huy động tài chính theo hình thức tài trợ đám đông. 
Theo cách hiểu chi tiết hơn thì HĐVTCĐ là sự kêu gọi sự tài trợ, góp vốn từ cộng đồng 
từ các cá nhân, tổ chức dựa trên sự đồng thuận về ý tưởng kinh doanh được đưa ra bởi 
cá nhân, tổ chức cần huy động vốn và các cá nhân, tổ chức tham gia tài trợ cho dự án 
kinh doanh đó. 

Mô hình HĐVTCĐ xuất hiện đầu tiên vào năm 1997, khi một ban nhạc rock ở 
Anh không thể đến Mỹ biểu diễn vì họ không có đủ khả năng tài chính sau khi xuất bản 
tuyển tập âm nhạc mới. Vào thời điểm đó, rất may mắn là họ đã nhận được sự ủng hộ 
thông qua sự quyên góp trực tuyến từ fan hâm mộ ở Mỹ. Từ đó, phương pháp này đã 
được áp dụng trên nhiều lĩnh vực và đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. 
Chính vì thế, trong những năm gần đây mô hình HĐVTCĐ đã phát triển hơn và có thể 
được xem như là một yếu tố then chốt đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính. 

Ở Việt Nam, GVCĐ mới manh nha từ năm 2013 và đến nay, hoạt động GVCĐ đã 
được phổ biến hơn, với một số website… Tuy nhiên, rào cản lớn đối với sự phát triển 
hoạt động GVCĐ ở Việt Nam là nhận thức của xã hội còn chưa cao, người dân còn thiếu 
sự tin tưởng vào các dự án khởi nghiệp hay kinh doanh. Bên cạnh đó, bản thân những 
nhà khởi nghiệp cũng còn ngại ngần khi công khai dự án, ý tưởng để kêu gọi sự giúp đỡ 
vốn từ xã hội, khi mà họ còn chưa thể chắc chắn về sự thành công hay thất bại của dự 
án đó. Ngoài ra, sự thiếu hụt khung pháp lý cho hoạt động GVCĐ cũng là một lý do 
quan trọng khiến hoạt động này chưa có chỗ đứng và phát triển trong thị trường. 

GVCĐ là một hình thức kêu gọi vốn rộng rãi từ công chúng thông qua một website 
nhằm thực hiện một dự án kinh doanh hoặc từ thiện. GVCĐ có những đặc trưng như sau: 

Thứ nhất, về chủ thể, các chủ thể xuất hiện trong hoạt động GVCĐ bao gồm người 
góp vốn (backers), chủ dự án GVCĐ (bên gọi vốn), tổ chức cung cấp dịch vụ GVCĐ. 
Trong đó, người góp vốn có thể là mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội, những người có 
khả năng tài chính phù hợp, có nhu cầu giúp đỡ dự án GVCĐ trở thành hiện thực. Chủ 
dự án GVCĐ (bên gọi vốn) là những tổ chức, cá nhân có ý tưởng thực hiện một dự án 
kinh doanh hoặc từ thiện, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để tập hợp được nguồn vốn đủ 

T 
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để thực hiện dự án của mình. Tổ chức cung cấp dịch vụ GVCĐ là một tổ chức kinh 
doanh, thiết lập môi trường để chủ dự án GVCĐ có thể giới thiệu về dự án của mình, 
tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng.  

Thứ hai, về mục đích, khi tham gia vào hoạt động GVCĐ, các chủ thể đều có mục 
đích của mình. Trước hết, đối với chủ dự án GVCĐ, mục đích có thể là gây quỹ từ thiện 
hoặc là một bước ban đầu để hiện thực hoá dự án khởi nghiệp kinh doanh. Thông qua 
GVCĐ, bên gọi vốn quảng bá cho dự án, tiếp thị sản phẩm trước khi ra mắt. Bên cạnh 
đó, khi thực hiện GVCĐ, chủ dự án còn có cơ hội khảo sát nhu cầu thị trường, thu thập 
các ý kiến và đánh giá mức độ thành công của dự án. Đối với những người góp vốn, việc 
góp vốn cho một dự án GVCĐ trước hết thể hiện sự yêu thích ý tưởng của dự án, hỗ trợ 
những nhà kinh doanh khởi nghiệp, ủng hộ tinh thần sáng tạo hay những hoạt động từ 
thiện trong cộng đồng. Ngoài ra, những người góp vốn còn có thể hướng đến những 
quyền lợi nhất định nếu dự án thành công, như quà tặng, cổ phần, lãi vay. Như vậy, 
người góp vốn vào các hoạt động GVCĐ cho các dự án kinh doanh cũng trở thành một 
nhà đầu tư. Cuối cùng, tổ chức cung cấp dịch vụ GVCĐ hưởng lợi ích từ việc thiết lập 
môi trường (website) cho chủ dự án GVCĐ đăng tải được nội dung dự án của mình, do 
đó, họ sẽ được hưởng một số tiền với tỷ lệ phần trăm nhất định theo quy định sẵn hoặc 
theo thoả thuận với chủ dự án GVCĐ. 

Thứ ba, về hình thức, hiện nay có thể kể đến bốn loại hình GVCĐ là:  

(i) gọi vốn theo hình thức cổ phần (equity -based crowdfunding), là hình thức huy 
động góp vốn vào dự án mà lợi ích nhận được sẽ là cổ phần của công ty, người ủng hộ 
trong trường hợp này là một nhà đầu tư hướng đến việc trở thành một cổ đông trong 
công ty cổ phần;  

(ii) gọi vốn theo hình thức vay vốn (lending-based crowdfunding), là hình thức 
những người góp vốn trở thành bên cho vay, hình thức này phù hợp với những doanh 
nghiệp nhỏ không đủ tài sản thế chấp để vay ngân hàng, cần sự trợ giúp của những người 
ủng hộ trong xã hội;  

(iii) gọi vốn theo hình thức trả phần thưởng, quà tặng (reward-based 
crowdfunding), chủ dự án sẽ dành cho người góp vốn những lợi ích (thể hiện bằng gói 
quà tặng) được quy định sẵn phù hợp với số tiền mà người góp vốn bỏ ra để đầu tư vào 
dự án mà không phụ thuộc vào lợi nhuận dự án thu được;  

(iv) gọi vốn theo hình thức quyên góp từ thiện (donation-based crowdfunding) thường 
được các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ đứng ra kêu gọi tài trợ để 
giúp đỡ những dự án không nhằm mục tiêu lợi nhuận như hỗ trợ thiên tai, giúp đỡ người có 
hoàn cảnh đặc biệt…, do đó chủ dự án không cần trả lợi ích cho người góp vốn. 

Kinh nghiệm quốc tế về các mô hình tổ chức, quản lý hoạt động gọi vốn cộng đồng 

Thứ nhất, điều kiện quan trọng để phát triển hoạt động GVCĐ tại các quốc gia là 
việc xây dựng, tích tụ điều kiện về hệ sinh thái GVCĐ, bao gồm các chủ thể tham gia 
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(DNKN, NĐT, nền tảng trung gian) và cơ chế hoạt động (khung pháp lý, cơ sở vật chất 
hạ tầng công nghệ và bảo mật, cơ chế vận hành, hợp tác hỗ trợ). 

Thứ hai, về mặt pháp lý, tính chất của từng hình thức GVCĐ là khác nhau, đòi hỏi 
tư duy tiếp cận về pháp luật khác nhau. Các loại hình GVCĐ đầu tư có tính chất rủi ro cao 
hơn, trong khi các loại hình GVCĐ phi lợi nhuận có rủi ro khá thấp và phù hợp với các dự 
án từ thiện, nghệ thuật, sản phẩm cải tiến cuộc sống hàng ngày với giá trị thấp. Kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn các quốc gia đặt ra khuôn khổ pháp lý chung cho hoạt 
động GVCĐ và tiêu chuẩn, quy định cụ thể với các hoạt động ECF và P2P... 

Thứ ba, đối với hoạt động ECF, cần thiết phải đặt ra cơ chế riêng cho loại hình 
chứng khoán phát hành qua hình thức ECF, miễn trừ nghĩa vụ công bố thông tin và đăng 
ký chứng khoán. Bên cạnh đó, việc tổ chức, quản lý, đặt ra giới hạn đối với quy mô huy 
động và quy mô đầu tư là biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền lợi 
nhà đầu tư. 

Thứ tư, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hình thức GVCĐ phổ biến nhất, có điều 
kiện phát triển mạnh mẽ nhất là hoạt động vay nợ - P2P lending. P2P lending là một mô 
hình tín dụng sáng tạo, giúp các đối tượng khách hàng không thể đáp ứng điều kiện cho 
vay của ngân hàng truyền thống có điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ thị trường tài chính. 
Tuy nhiên, P2P lending về mặt bản chất là một hoạt động cho vay phi chính thức. Để 
đảm bảo vận hành an toàn và ổn định cho thị trường P2P lending, việc xây dựng hệ 
thống, quy định tổ chức, quản lý, giám sát thị trường cần được thực hiện chặt chẽ. 

Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai GVCĐ tại một số nước, văn hóa kinh doanh, 
điều kiện kỹ thuật và môi trường đầu tư của Việt Nam, để đảm bảo tính khả thi của mô 
hình nền tảng GVCĐ, cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, cần xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ và phù hợp với quy định pháp 
luật liên quan. Trong đó, quy định cụ thể về tổ chức cung cấp dịch vụ, đối tượng NĐT 
và giới hạn số tiền đầu tư để bảo vệ lợi ích của NĐT trong giai đoạn đầu thử nghiệm mô 
hình GVCĐ. Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ, cần quy định cụ thể về điều kiện cấp 
phép hoạt động, giám sát duy trì điều kiện hoạt động, giám sát tuân thủ quy định về hoạt 
động, quy định về điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính để tổ chức, thành lập và 
hoạt động sàn giao dịch trực tuyến. 

Đối với tổ chức huy động vốn là DNNVV, DNKN sáng tạo hoặc các DN hoạt 
động trong các lĩnh vực mới, DN tiềm năng nhưng không tiếp cận được các kênh huy 
động vốn khác nhau. Do đó, tổ chức gọi vốn phải là các DN hoặc dự án khởi nghiệp 
sáng tạo, có nghĩa vụ đáp ứng chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình 
sử dụng nguồn vốn huy động và phải đảm bảo tính kịp thời khi cung cấp thông tin đến 
các bên liên quan. 

Đối với NĐT, do trình độ phân tích đầu tư, kinh nghiệm đầu tư và khả năng chấp 
nhận rủi ro giữa NĐT chuyên nghiệp và NĐT nhỏ lẻ không giống nhau, vì vậy nên quy 
định hạn chế đầu tư với mỗi loại NĐT khác nhau theo xếp hạng mức độ rủi ro của khoản 
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đầu tư. Mỗi khoản đầu tư được xếp hạng mức độ rủi ro, từ rủi ro thấp gắn với lợi nhuận 
thấp đến rủi ro cao gắn với lợi nhuận cao. NĐT nhỏ lẻ chỉ được phép đầu tư vào các 
khoản được xếp hạng rủi ro từ thấp đến trung bình. 

Thứ hai, phát huy vai trò của sàn giao dịch trực tuyến trong mô hình GVCĐ. Theo 
đó, sàn giao dịch trực tuyến có vai trò thẩm tra, xác minh thông tin tổ chức huy động 
vốn và của NĐT; định kỳ phải cập nhật thông tin của tổ chức huy động vốn, NĐT. Sàn 
giao dịch trực tuyến đại diện cho NĐT trong việc giám sát tổ chức phát hành/tổ chức gọi 
vốn thực hiện đầy đủ các cam kết trong phương án kinh doanh, phương án huy động vốn 
và cam kết thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin, báo cáo; ký hợp đồng với một 
bên thứ ba cung cấp dịch vụ sao lưu, lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên sàn để phòng tránh rủi 
ro mất mát dữ liệu. 

Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước đối với nền tảng GVCĐ thông qua việc cấp 
phép hoạt động hoặc công nhận đủ điều kiện thành lập sàn giao dịch trực tuyến, giám 
sát sàn giao dịch trực tuyến. Tổ chức đăng ký phải chứng minh đủ khả năng để tổ chức 
hoạt động giao dich trực tuyến đối với nền tảng GVCĐ, bao gồm:  

(i) Năng lực tài chính để duy trì hoạt động của sàn giao dịch trực tuyến ổn định, 
thông suốt;  

(ii) Năng lực về công nghệ thông tin để xây dựng, vận hành Sàn giao dịch trực tuyến;  

(iii) Đáp ứng các tiêu chuẩn về nhân sự (bao gồm các quy định về tiêu chuẩn, điều 
kiện của Ban điều hành Sàn giao dịch trực tuyến, năng lực chuyên môn của các nhân 
viên vận hành);  

(iv) Một số điều kiện khác liên quan đến quy trình nghiệp vụ, hệ thống công bố 
thông tin, cơ chế báo cáo, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin để phục 
vụ hoạt động của sàn giao dịch trực tuyến. 

Để đảm bảo an toàn cho NĐT khi tham gia vào nền tảng GVCĐ, cơ quan quản lý 
cần thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc duy trì các điều kiện được 
cấp phép hoạt động của sàn giao dịch trực tuyến, tuân thủ quy định về gọi vốn của tổ 
chức phát hành/người đi vay và NĐT, việc cung cấp thông tin đến các NĐT để đảm bảo 
thông tin phải rõ ràng, minh bạch và không có sai sót; NĐT phải được tiếp cận đầy đủ 
các thông tin của dự án để xác định các rủi ro khi đầu tư và hiểu rõ dự án mà họ sẽ đầu 
tư; áp dụng đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền... 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/mo-hinh-goi-von-cong-dong-tren-the-gioi-va-kha-nang-
ap-dung-tai-viet-nam-328454.html 

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207987 

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/crowd-funding--xu-huong-tai-tro-moi-cho-cac-doanh-nghiep-
nho-va-vua-o-viet-nam-hien-nay-d9422.html 
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Bàn thêm về Bancassurance 
Phan Thị Hiền - CQ56/21.06 

rước xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, trước sự cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt, để duy trì sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm 

(DNBH), các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước phải luôn nâng cao 

chất lượng hoạt động, không ngừng cải tiến quản lý điều hành, nâng cao trình độ nguồn 

nhân lực, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm,... Ðồng thời phải có những thay 

đổi trong chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và chiến lược phân phối sản 

phẩm. Một trong những thay đổi nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm - ngân hàng 

tại Việt Nam trong một vài năm qua là sự xuất hiện và phát triển của các mô hình liên 

kết giữa các DNBH với các NHTM trong việc phát triển và phân phối các sản phẩm bảo 

hiểm qua ngân hàng (Bancassurance).  

Bancassurance là thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán chéo các sản phẩm 

bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng. Đây là một kênh trong chiến lược phân phối sản phẩm 

của các doanh nghiệp bảo hiểm cả nhân thọ lẫn phi nhân thọ, liên kết với các ngân hàng 

thương mại để cung cấp có hiệu quả các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình. 

Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết giữa bảo hiểm - ngân hàng đã bước đầu 

hình thành và phát triển ở Việt Nam, hoạt động này đã và đang mang lại lợi ích cho cả 

doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng và khách hàng.  

Đối với khách hàng: Nhu cầu của khách hàng thường được thỏa mãn khi họ được 

tiếp cận tới một tổ chức “một cửa” cung cấp các dịch vụ tài chính. Ngoài tiền gửi, vay 

và các giao dịch thường xuyên, khách hàng còn được bảo vệ khỏi các rủi ro trong cuộc 

sống do được tham gia các hợp đồng bảo hiểm với mức phí hợp lý và được cả DNBH 

và ngân hàng chăm sóc.  

Đối với ngân hàng: Việc phân phối sản phẩm bảo hiểm sẽ giúp củng cố lòng trung 

thành và tăng sự gắn bó của ngân hàng và khách hàng vì các sản phẩm bảo hiểm có kỳ 

hạn dài hơn các mức gửi tiết kiệm hay các khoản vay ở tại ngân hàng; giúp ngân hàng 

trở thành một “siêu thị tài chính một cửa” cung cấp các dịch vụ trọn gói, thỏa mãn tốt 

hơn nhu cầu khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm nguồn thu từ hoa hồng cho 

ngân hàng và nhân viên ngân hàng. 

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, đây 

là một kênh phân phối phức tạp, có khả năng mở rộng và hiệu quả, giúp gia tăng thị phần 

T 
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và doanh thu, tiếp cận thêm với nguồn khách hàng mới của ngân hàng và tạo ra giá trị 

thương hiệu từ việc hợp tác liên kết với các ngân hàng. 

Tại Việt Nam, Bancassurance đã manh nha từ những năm 1990, song 

bancassurance chỉ thực sự khởi động từ năm 2001. Từ đó đến nay, thị trường bảo hiểm 

Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi lớn trong hoạt động. Một số trường hợp điển hình 

tại Việt Nam đang thành công đó là sự hợp tác giữa Techcombank - Manulife, SCB - 

Manulife, VPBank - AIA, MB Bank - MB Ageas Life, Vietinbank - Aviva Việt Nam… 

Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã cố gắng đáp ứng xu hướng này bằng cách tiếp 

cận khách hàng thông qua việc mở rộng bancassurance. 

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo 

hiểm nhân thọ gốc 6 tháng đầu 2020 đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2019. 

Mức tăng này thấp hơn tốc độ tăng 25- 32% trong 7 năm liên tiếp gần đây, do ảnh hưởng 

của COVID-19 và thay đổi chiến lược của một số doanh nghiệp đầu ngành. Trên thực 

tế, COVID-19 cũng khiến nhiều phân khúc có nhu cầu bảo hiểm cao hơn. Ví dụ cùng 

chịu ảnh hưởng của lĩnh vực hàng không hay vận tải, bảo hiểm rủi ro gắn với vận chuyển 

chậm lại, nhưng bảo hiểm dịch bệnh lại tăng và chỉ chấm dứt khi Chính phủ không cho 

phát triển sản phẩm này. 

Có thể nói thị trường bảo hiểm đang là miếng bánh béo bở đối với các tổ chức bán 

lẻ, trong đó có ngân hàng. Bancassurance vì thế đã và đang trở thành xu thế. 

Tuy nhiên, sự bùng nổ đó sẽ đi kèm với nhiều thách thức. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, cơ sở vật chất của ngân hàng còn rất hạn chế, do vậy việc bố trí một vị 

trí riêng, thích hợp tại ngân hàng để nhân viên bảo hiểm hoạt động thường trực để tiếp 

xúc với những khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm là khó khăn. Nền tảng công nghệ 

phục vụ cho hoạt động Bancassurance của các ngân hàng cũng còn yếu kém. Khó khăn 

này không thể khắc phục trong một sớm một chiều mà cần phải mất một thời gian khá 

dài và tốn kém khá nhiều chi phí. 

Thứ hai, tập quán tham gia bảo hiểm mới bắt đầu hình thành ở Việt Nam, phần 

đông dân chúng chưa hiểu rõ về bảo hiểm, còn e ngại tham gia các hợp đồng bảo hiểm 

dài hạn, các phương tiện thông tin đại chúng đôi khi còn gây nhiều sai lệch về bảo hiểm. 

Trong khi đó, cán bộ ngân hàng không có đủ thời gian và nghiệp vụ để giải thích những 

tiện ích của sản phẩm cho người mua bảo hiểm. 

Thứ ba, tính minh bạch trong tài chính của các ngân hàng ở Việt Nam còn kém, 

tạo trở ngại lớn trong việc chia sẻ dữ liệu khách hàng giữa ngân hàng với doanh nghiệp 

bảo hiểm. 
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Thứ tư, cuộc đua về bancassurance sẽ làm gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ khách 

hàng ngân hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm. Kết quả là lợi nhuận cao nhưng sẽ đi kèm 

với sự lơ là trong hoạt động chăm sóc khách hàng. Một khi, khách hàng không hài lòng 

về dịch vụ bảo hiểm có thể sẽ kéo đến cả thái độ không tốt cho các sản phẩm tài chính 

khác của ngân hàng. Vì vậy, tính cân bằng giữa doanh số và dịch vụ khách hàng nên cân 

nhắc trong hiện tại.  

Thứ năm, các ngân hàng cần giải quyết các mâu thuẫn giữa hoạt động quản trị và 

lợi ích đôi bên. Mọi liên kết đều nảy sinh mâu thuẫn, bởi ngân hàng thì sở hữu dữ liệu 

khách hàng của mình, còn công ty bảo hiểm sở hữu sản phẩm bảo hiểm. Sự hòa quyện 

thành bancassurance đòi hỏi tính thống nhất trong mô hình quản trị nhằm hạn chế tối đa 

xung đột.  

Thứ sáu, bancassurance sẽ khai thác tốt cơ sở khách hàng đại trà hiện tại của ngân 

hàng với bộ sản phẩm bảo hiểm sẵn có. Nhưng khi mức khai thác có tỷ lệ cao thì ngân 

hàng sẽ đạt đến sự bão hòa trong thu từ dịch vụ bảo hiểm. Do đó, ngân hàng và công ty 

bảo hiểm cần xây dựng chiến lược phân khúc khách hàng với bộ sản phẩm bảo hiểm 

chuyên biệt.  

Một số kiến nghị 

Một là, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển bancassurance: Theo đó, với 

DNBH, chiến lược phát triển bancassurance có thể nhằm tăng doanh thu, thúc đẩy tăng 

thị phần, đặc biệt là tạo ra kênh phân phối thay thế các kênh phân phối truyền thống 

trong bối cảnh thị trường đang ngày càng cạnh tranh như hiện nay. Với ngân hàng, trong 

bối cảnh kinh doanh khó khăn và tỷ lệ nợ xấu ngày càng cao như hiện nay, các ngân 

hàng nên định vị khách hàng mục tiêu tập trung vào khách hàng cá nhân hay khách hàng 

DN sẽ giúp DNBH lựa chọn và hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với 

nhu cầu của ngân hàng và khách hàng. 

Hai là, hợp tác lâu dài: Hợp tác lâu dài là một trong những yếu tố quyết định đến 

thành công của phương thức kinh doanh hiện đại. Thông thường, việc hợp tác và cam 

kết có thể được thể hiện qua các hình thức ký hợp đồng phân phối hàng năm, ký giao 

ước thi đua quy định chỉ tiêu hàng năm giữa DNBH và ngân hàng, cũng như của ngân 

hàng với từng chi nhánh. Ngoài ra, các bộ phận/các cấp cần có sự liên lạc, trao đổi thông 

tin thường xuyên, lãnh đạo cần gặp gỡ, đưa ra định hướng phát triển theo quý, hoặc theo 

tháng và cập nhật tình hình kinh doanh.  

Ba là, xác định mô hình hợp tác phân phối phù hợp: DNBH và ngân hàng cần 

thống nhất mô hình phân phối có lợi cho cả hai bên, trong đó quy định rõ ràng về sản 
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phẩm hợp tác, quy trình phối hợp, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ cơ sở khách hàng, sự hỗ trợ 

và nguồn lực trong thời gian thỏa thuận trên cơ sở cân nhắc tới các yếu tố như mức độ 

cam kết từ đối tác; mạng lưới, năng lực phân phối sản phẩm, thương hiệu… 

Bốn là, kế hoạch và mục tiêu triển khai cụ thể, cơ chế hợp tác rõ ràng: Hợp tác 

bancassurance khó khả thi nếu không có mục tiêu và kế hoạch triển khai cụ thể cho từng 

giai đoạn. Do vậy, mục tiêu, kế hoạch và lộ trình triển khai cần được hoạch định và tuân 

theo kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và DNBH theo tháng, quý, và hàng năm. Trong 

đó, nguồn lực, thời gian, chi phí cần được chi tiết hóa và có cam kết của hai bên.  

Năm là, đào tạo nhân sự phục vụ bancassurance: DNBH và ngân hàng cần lựa 

chọn những cán bộ và quản lý bancassurance tâm huyết, nhiệt tình bởi bancassurance là 

chiến lược lâu dài, kênh phân phối này cần nguồn lực có kỹ năng cao, thể hiện được 

niềm đam mê và cam kết với công việc ngoài những kiến thức về bảo hiểm và ngân hàng 

và các kỹ năng cần thiết để giao tiếp, tư vấn và bán bảo hiểm hoặc hỗ trợ bán hàng.  

Sáu là, sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhu cầu của khách hàng và ngân hàng: Sản 

phẩm phải đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và đảm bảo nhân viên ngân hàng có thể nắm được. 

Bên cạnh đó, sản phẩm phải có giá trị cao để giúp ngân hàng thu được doanh thu từ hoa 

hồng hợp lý đảm bảo vốn đầu tư cho bancassurance cả về nhân lực và cơ sở vật chất. 

Tuy nhiên, cần cân nhắc một số yếu tố quan trọng khi phát triển các sản phẩm cho 

bancassurance, gồm: thỏa thuận về sản phẩm phân phối, tài liệu tóm tắt về sản phẩm và 

tài liệu hướng dẫn bán hàng đơn giản, sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho ngân hàng, 

kết hợp thương hiệu cho ngân hàng, sản phẩm được quảng cáo tại quầy của ngân hàng, 

phí bảo hiểm phù hợp.  

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/bao-hiem-lien-ket-ngan-hang-va-co-hoi-phat-trien-tai-viet-
nam-306210.html 

https://cafef.vn/cuoc-dua-mang-ten-bancassurance-va-nhung-dieu-can-suy-tinh-lai-
20190305071301081.chn 
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Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy 

chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp 

trong nước với doanh nghiệp FDI 

và bài học cho Việt Nam  
Đào Minh Ánh - CQ58/10.28  

ột trong các mục tiêu đặt ra khi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

của Việt Nam là: Thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp 

(DN) trong nước với các DN FDI trong chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm. 

Vì vậy, việc học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước trong khu vực và trên thế 

giới trong việc sử dụng các chính sách thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết giữa DN trong 

nước và DN FDI là hết sức cần thiết đối với Việt Nam. 

1. Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy chuỗi liên kết giữa DN trong nước với 

DN FDI  

* Malaysia: 

Malaysia khuyến khích các công ty xuyên quốc gia tăng cường tìm nguồn cung 

ứng địa phương thông qua một loạt các chương trình nhằm hướng đến các mục tiêu sau: 

(1) Hỗ trợ các DN nhỏ và vừa (DNNVV) vượt qua các hạn chế về quy mô; (2) Giảm 

thiểu khó khăn trong việc tiếp cận thông tục phục vụ các quyết định đầu tư, kinh doanh; 

(3) Thu được nhiều lợi ích từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển; (4) Thúc đẩy liên 

kết liên ngành. Để đạt được các mục tiêu này, nhiều chương trình đã được triển khai 

như: Chương trình liên kết công nghiệp, Chương trình nhà cung cấp toàn cầu, Đề án 

kiểm tra DN NVV, với sự hỗ trợ về mặt tài chính, cải thiện năng lực sản xuất, chất lượng 

nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, các DN NVV đủ điều kiện sẽ được miễn thuế thu nhập 

trong 10 năm và trợ cấp thuế đầu tư từ 60% - 100% với dự án trong các khu công nghiệp 

đối với chi phí vốn phát sinh trong thời hạn 5 năm. Malaysia chủ trương phát triển các 

cụm liên kết ngành với 9 cụm liên kết ngành chính gồm: cố vấn và tư vấn tài chính; Sáng 

chế, sáng tạo; Logistics; Du lịch; Giáo dục; Y tế; Điện và điện tử; Hóa chất và hóa dầu; 

Chế biến lương thực thực phẩm. 

* Singapore 

Singapore tập trung vào hệ thống phát triển kỹ năng nhằm đáp ứng được nhu cầu 

thị trường quốc tế. Sự thành công của hệ thống đến từ sự phối kết hợp hoạt động của 3 

M 
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tổ chức: Ban phát triển kinh tế, Hội đồng nhân lực quốc gia và Bộ giáo dục. Ba tổ chức 

này mang vai trò quan trọng và bổ sung cho nhau, giúp định hướng và đào tạo nhân sự.  

Singapore đã cung cấp các ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) để thành 

lập các cơ sở, trung tâm đào tạo trong sự phối hợp với nhà nước; đồng thời đảm bảo cho các 
nhà ĐTNN quyền thuê một tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ các trung tâm đào tạo này. Singapore 

sử dụng kết hợp nhiều ưu đãi bao gồm cả thuế, tài chính và phi tài chính để thuyết phục các 
tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở tại Singapore và tham gia vào việc hình thành và phát triển 

các trung tâm đào tạo. Mô hình này cùng với nhu cầu ngày càng tăng với nguồn nhân lực 
đã được mở rộng và phát triển không ngừng về quy mô và chất lượng các DN. 

* Nhật Bản 

Là một quốc gia luôn khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, Nhật Bản đã có 
nhiều chính sách, sáng kiến từ cấp chính quyền trung ương đến cấp chính quyền địa 

phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ chi phí cho các DN thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển. Một trong số sự hỗ trợ đó là việc hình thành Trung tâm thử 

nghiệm. Cụ thể, những DN có ý tưởng về cải tiến sản phẩm nhưng chưa muốn đầu tư 
trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, kiểm tra tính hiệu quả, khả thi của các sản phẩm 

cải tiến đó thì có thể tới các Trung tâm thử nghiệm sản phẩm để thử nghiệm và sản suất 
mẫu. Bên cạnh đó, các DN có nhu cầu có thể liên hệ để nhận được những sự hỗ trợ, tư 

vấn vấn về kỹ thuật của các Trung tâm này. Tỉ lệ thành công của các Trung tâm này lên 
đến 80% - minh chứng cho tính hiệu quả, khả thi của mô hình này. 

* Na Uy  

Phát huy lợi thế với vùng biển có trữ lượng dầu và khí đốt lớn giúp đảm bảo vấn đề 

năng lượng quốc gia và đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế đất nước, Na Uy đã có 
nhiều biện pháp, chính sách từ khuyến khích, yêu cầu bắt buộc để các DN FDI đầu tư vào 

lĩnh vực dầu mỏ thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trách nhiệm với sự phát triển 
của ngành công nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, nhiều chính sách khác cũng đã được áp 

dụng trong giai đoạn sơ khai của nền công nghiệp này nhằm hỗ trợ DN NVV nâng cao 

năng lực để tham gia vào chuỗi cung ứng do các tập đoàn dầu khí nước ngoài kiểu soát.  

Na Uy coi trách nhiệm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường sự tham gia của DN 

địa phương vào các hoạt động của DN FDI, tập đoàn đa quốc gia là một điều kiện buộc 
phải tuân thủ để được hưởng các ưu đãi thu hút đầu tư. Điều này khiến các DN FDI lớn, 

các tập đoàn đa quốc gia cũng nhận thức được quyền lợi to lớn khi tăng tỷ lệ nội địa hóa 
trong hoạt động SXKD tại nước nhận đầu tư.  

2. Những bài học rút ra đối với Việt Nam 

Thứ nhất, Cần có các chính sách khuyến khích DN FDI liên kết với các DN 

trong nước.  
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Chính phủ cần cung cấp các ưu đãi về tài chính cho các DN FDI đối với những chi 
phí phát sinh trong việc hỗ trợ phát triển các DN địa phương trở thành các nhà cung cấp 

tiềm năng có sức cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, trong quy định về điều kiện để hưởng ưu 
đãi thu hút đầu tư, cần có điều khoản ràng buộc, quy định trách nhiệm của các DN FDI 

trong việc tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường liên kết, hợp tác với các DN nội địa; 
khuyến khích, thúc đẩy các DN FDI thực hiện chuyển giao công nghệ, tham gia phối hợp 

với các bên liên quan để cung cấp các sự hỗ trợ về quản lí vận hành, kỹ năng, kỹ thuật cho 
các nhà cung cấp địa phương. Cần thuyết phục các nhà ĐTNN coi việc tham gia phát triển 

nhà cung cấp nội địa là một chiến lược phát triển có lợi ích lớn cho chính họ. 

Thứ hai, Cần có các chính sách hỗ trợ DN trong nước nâng cao năng lực đáp ứng 

yêu cầu của DN FDI.  

Trong bối cảnh các DN nội địa có tiềm lực tài chính không mạnh, năng lực quản lý 

hạn chế, trình độ kỹ thuật công nghệ không cao, chất lượng sản phẩm hạn chế trong khi 
giá thành sản phẩm lại cao; vì vậy rất cần các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với các 

DN trong nước. Thông qua các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ, 

chính phủ có thể cung cấp các gói tín dụng với lãi suất thấp, thời gian ưu đãi thuế kéo dài, 
cho phép trích lập quỹ phát triển khoa học - công nghệ,.v.v. là những hình thức hỗ trợ có 

tác dụng thúc đẩy DN nội địa nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu liên kết với các DN FDI. 

Thứ ba, Phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài chính và các chính sách khác.  

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi về tài chính là hết sức quan trọng, vì nó tác 
động trực tiếp tới chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các DN FDI; tuy nhiên, bên cạnh 

sử dụng chính sách tài chính, chính phủ cần sử dụng kết hợp với các chính sách hỗ trợ 
khác, như: hỗ trợ xúc tiến đầu tư; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ 

lãnh đạo các DN trong nước; hỗ trợ nắm bắt thông tin thị trường; v.v. Các chính sách hỗ 
trợ của chính phủ cần tập trung vào các nội dung: phân tích khoảng cách kỹ thuật, thương 

mại so với yêu cầu đối tác; xây dựng kế hoạch nâng cấp năng lực của công ty; hỗ trợ, tư 
vấn về kỹ thuật công nghệ; hỗ trợ nâng cao kỹ năng, chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ 

tài chính, tín dụng; hỗ trợ tiếp xúc với các đối tác tiềm năng… trong đó, hỗ trợ về tài 
chính, tín dụng là vô cùng cần thiết để giúp DN nội địa có nguồn tài chính để phát triển.  
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Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI 

ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 
Phan Thị Hiền - CQ56/21.06 

au hơn 30 năm thực hiện thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam 
đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nguồn vốn FDI trở thành một trong 
những nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

FDI cũng là khu vực tăng trưởng cao nhất trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
hội nhập toàn cầu, Việt Nam đang phải đối diện với hoạt động chuyển giá diễn ra ngày 
càng phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, đòi hỏi các ngành 
chức năng từ Trung ương tới địa phương cần quyết liệt hơn nữa, nhằm bảo đảm môi 
trường đầu tư bình đẳng, bền vững ở nước ta hiện nay. 

Khái quát về tình hình chuyển giá của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam 

Về mặt lý thuyết, chuyển giá là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, 
dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn hay nhóm liên 
kết không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế của các tập đoàn hay của nhóm 
liên kết. Việc chuyển giá tạo ra hiện tượng “lỗ giả, lãi thật” ngày càng phổ biến trong 
các doanh nghiệp FDI, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động 
trên cả nước, điều này khiến cho khu vực kinh tế FDI có tỷ lệ thua lỗ cao hơn so với khu 
vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước. 

Theo Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI và chính sách 
ưu đãi tài chính của Bộ Tài chính từ năm 2012 đến năm 2017, quy mô hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này duy trì tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng 
doanh thu cao hơn tốc độ tăng tài sản (22%) và tốc độ tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu 
(14%). Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của các doanh nghiệp FDI có báo cáo đạt 
344.607,5 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2016. Trong khi đó, 16.718 doanh nghiệp 
FDI có báo cáo năm 2017 thì tới 8.646 doanh nghiệp kê khai lỗ (chiếm 52%) với trị giá 
lỗ là 86.180 tỷ đồng, có 10.582 doanh nghiệp lỗ lũy kế (chiếm 63%) với trị giá lỗ lũy kế 
là 397.996 tỷ đồng và có 2.673 doanh nghiệp lỗ mất vốn (chiếm 16%) với trị giá vốn 
chủ sở hữu là âm (-85.604 tỷ đồng). Trong 2.673 doanh nghiệp lỗ mất vốn năm 2017 có 
đến 1.590 doanh nghiệp lỗ mất vốn nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh.  

Những ngành đầu tư có tỷ lệ doanh nghiệp chuyển giá nhiều nhất gồm: 90% doanh 
nghiệp kinh doanh lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, 70% doanh nghiệp sản xuất dệt may, 
51% doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô… Với nhóm doanh nghiệp FDI sản xuất hàng 
hóa tiêu thụ nội địa, hàng hóa tiêu thụ trong nước rất khó tùy tiện tăng giá so với mặt 
bằng chung nên họ phải tìm mọi cách để nâng chi phí đầu vào sản xuất, bằng cách tăng 
giá trị thiết bị vật tư, nguyên liệu, định mức tiêu hao vật tư trên một đơn vị sản phẩm, 

S 



77 
Sinh viªn 

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  Taäp 04/2021 

  

chi phí phân bổ từ công ty mẹ ở nước ngoài. Khi chi phí tăng sẽ kéo giảm lợi nhuận, 
thậm chí lỗ và trốn được trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Một hình thức chuyển giá khác được các doanh nghiệp FDI áp dụng là bán hàng 
hóa, nguyên vật liệu cho các bên có quan hệ liên kết với giá thấp hơn nhiều so với giá 
bán cho các bên không có quan hệ liên kết. Đây là hành vi phổ biến nhất. Bởi với lợi thế 
nắm giữ phần vốn lớn tại các doanh nghiệp Việt Nam, bên liên kết nước ngoài có quyền 
định đoạt giá chuyển giao hàng hóa, nguyên liệu để chuyển được nhiều lợi nhuận trước 
thuế ra nước ngoài. 

Bên cạnh đó, một hình thức chuyển giá khác thông qua chi trả lãi vay vốn sản xuất 
kinh doanh cũng được các doanh nghiệp FDI vận dụng. Hành vi này thông qua giá bán 
hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cho nước ngoài, chủ yếu bao tiêu sản phẩm qua công ty mẹ 
với giá bán hoặc giá gia công thấp hơn giá vốn dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp FDI liên tục lỗ nhiều năm. Để tiếp tục hoạt động và mở rộng kinh doanh, 
công ty mẹ thực hiện hình thức hỗ trợ vốn hoặc cho vay không tính lãi. 

Thực tế cho thấy, chuyển giá là hiện tượng phổ biến trong nền kinh tế thị trường, 
do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là: 

Một là, các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thực hiện hành vi chuyển giá chủ 
yếu với mục đích cao nhất là giảm hoặc tránh mức thuế phải nộp với lợi nhuận cao nhất 
có thể, tối đa hóa lợi ích của mình trong các quan hệ góp vốn, quan hệ kinh doanh…  

Hai là, trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được toàn quyền định 
mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ theo mức giá họ mong muốn và được thể hiện trong 
các văn kiện, hợp đồng được luật pháp quốc tế bảo hộ. Sự khác biệt về môi trường đầu 
tư, kinh doanh; về chính sách, pháp luật, thể chế giữa các quốc gia… vừa tạo ra động 
cơ, đồng thời cũng tạo ra những điều kiện để các tập đoàn đa quốc gia xây dựng và triển 
khai thực hiện được chiến lược chuyển giá của họ. 

Ba là, xuất phát từ mối quan hệ gắn bó chung về lợi ích giữa các nhóm liên kết, 
vừa thuận lợi trong điều hành trong phạm vi rộng lớn, vừa có được lợi ích kinh tế nhiều 
hơn. Thông qua hành vi chuyển giá mà nghĩa vụ nộp thuế của các bên chuyển giá bị 
chuyển từ nơi điều tiết cao sang nơi điều tiết thấp hơn hoặc ngược lại. 

Bốn là, vai trò quản lý của Nhà nước về hoạt động chuyển giá còn chưa thực sự 
mạnh. Cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán còn nhiều bất cập, chưa đủ sức 
phát hiện để xử lý tất cả các hành vi chuyển giá. Từ đó hoạt động chuyển giá của các 
chủ thể kinh doanh hoạt động ngày càng mạnh mẽ. 

Những tác động tiêu cực của chuyển giá đối với Việt Nam 

Việc chuyển giá từ doanh nghiệp FDI có nhiều tác động tiêu cực đối với phát triển 
kinh tế Việt Nam, cụ thể: 

Thứ nhất, chuyển giá sẽ làm thất thu thuế, dẫn đến thất thu ngân sách. Các doanh 
nghiệp thực hiện các thủ thuật chuyển giá, chuyển lãi thành lỗ để tránh thuế khiến cho 
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Việt Nam thất thu một khoản lớn ngân sách đáng lẽ có được từ nguồn thuế thu nhập 
doanh nghiệp của các doanh nghiệp FDI.  

Thứ hai, gia tăng giá trị nhập khẩu, tác động tiêu cực đến cán cân thương mại và 
cán cân thanh toán. Việc nâng khống giá trị thiết bị, máy móc, nguyên liệu đã khiến cho 
khu vực FDI mặc dù có xuất khẩu, song giá trị nhập khẩu vẫn cao, dẫn đến cán cân 
thương mại và cán cân thanh toán bị thâm hụt. 

Thứ ba, làm môi trường kinh doanh trong nước xấu đi: Hành vi chuyển giá này 
hoặc làm người tiêu dùng bị thiệt hại khi giá cả sản phẩm được tính toán trên cơ sở 
không rõ ràng, khoa học, hợp lý, sản phẩm đến tay người tiêu dùng với mức giá đắt hơn; 
Gây khó khăn cho doanh nghiệp nội địa.Việc tạo ra lợi thế từ việc “tối thiểu hóa” số thuế 
phải nộp và “tối đa hóa” lợi nhuận nên phần lớn doanh nghiệp FDI dễ dàng cạnh tranh 
với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là những doanh nghiệp nội địa thuần túy, 
khiến doanh nghiệp “nội địa” mất thị phần, thậm chí có những doanh nghiệp liên doanh 
bị thôn tính và trở thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Thứ tư, chuyển giá làm cho hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài trở 
nên kém đi (nhìn từ bên ngoài, qua tình trạng báo lỗ), điều này tạo ra những sai lệch về 
chỉ số đo lường hiệu quả đầu tư ICOR, làm cho môi trường đầu tư của Việt Nam bị 
“khúc xạ”, nhìn ngoài như xấu đi không đúng như bản chất của nó, sẽ ảnh hưởng đến 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ năm, một số vấn đề xã hội nảy sinh, trong đó có việc doanh nghiệp FDI duy 
trì chế độ tiền lương ở mức thấp, làm cho thu nhập của người lao động trong khối này 
không cao như kỳ vọng. Theo kết quả khảo sát được Viện Công nhân và Công đoàn thực 
hiện từ tháng 4 6/2018, tại 25 tỉnh, thành phố cho thấy, lương bình quân cao nhất thuộc 
khu vực doanh nghiệp nhà nước là trên 5,2 triệu đồng/tháng, trong khi khu vực doanh 
nghiệp FDI chỉ đạt 4,2 triệu đồng/tháng. Thực trạng này có thể là một trong những 
nguyên nhân khiến người lao động bất bình, đình công, lãn công hoặc khi bị kích động 
có thể dẫn đến hành vi đập phá chính nhà máy mà mình làm việc. Đây là tác động tiêu 
cực của chuyển giá về mặt xã hội cần được nhìn nhận rõ hơn. 

Một số định hướng nhằm giải quyết vấn đề chuyển giá trong doanh nghiệp 
FDI ở Việt Nam 

Quá trình xây dựng và thực thi các giải pháp ứng phó với chuyển giá, Việt Nam 
cần tập trung vào mấy giải pháp cơ bản sau: 

Một là, đổi mới quan điểm về thu hút đầu tư FDI và các chính sách ưu đãi đầu tư. 
Mặc dù nguồn vốn ngoại có vị trí quan trọng nhưng cần phải “dùng ngoại lực để gia tăng 
nội lực”. Cần loại bỏ tư tưởng thu hút FDI bằng mọi giá; thực hiện chính sách thu hút 
có chọn lọc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI, hướng tới các mục tiêu bổ sung nguồn 
vốn đầu tư phát triển, tiếp thu khoa học, kỹ thuật, công nghệ; mở rộng thị trường, học 
hỏi kinh nghiệm quản lý... Các chính sách ưu đãi về thuế nhằm thu hút đầu tư FDI cần 
được điều chỉnh theo hướng thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thuế suất thuế thu nhập 
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doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp/vùng miền được ưu đãi với các doanh nghiệp/vùng 
miền không được ưu đãi. 

Hai là, cơ quan thuế các cấp cần tăng cường thanh tra giá chuyển giao, xem đây 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế. Chú trọng việc thanh tra, kiểm 
tra giá chuyển giao đối với các doanh nghiệp có nhiều thành viên; các ngành nghề có 
dấu hiệu rủi ro lớn về thuế do hành vi chuyển giá của doanh nghiệp liên kết, các doanh 
nghiệp đã và đang thực hiện tái cơ cấu có khả năng lợi dụng chuyển giá để tránh thuế. 
Đối với các trường hợp chuyển giá, phải có chế tài xử phạt theo hướng tăng mức phạt 
và hình thức phạt so với quy định hiện tại để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

Ba là, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông dữ liệu, thông tin về doanh 
nghiệp FDI trong các cơ quan chức năng của Việt Nam để có sự phối hợp đồng bộ, thông 
suốt trong kiểm soát chuyển giá của các cơ quan chức năng. Thời gian tới, ngành Thuế, 
cơ quan cấp phép đầu tư, hải quan, công an, ngân hàng... cần tăng cường xây dựng cơ 
sở dữ liệu và kết nối thông tin để có được một hệ thống thông tin đảm bảo cho quá trình 
quản lý thuế nói chung và hoạt động phân tích rủi ro, thanh tra, xử lý vi phạm về giá 
chuyển giao giữa các thành viên liên kết nói riêng. 

Bốn là, tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành thuế để chuyên 
theo dõi, kiểm soát chuyển giá, trong đó chú trọng đào tạo về kỹ năng xác định giá thị 
trường, trang bị kiến thức về kinh tế ngành, kỹ năng tin học, ngoại ngữ... 

Năm là, bên cạnh các giải pháp mang tính “pháp lý” cần sử dụng các biện pháp 
tác động đến “đạo đức kinh doanh”, nhấn mạnh đến sự bình đẳng về nghĩa vụ thuế và 
cả tiếng nói của người tiêu dùng; thông qua công tác tuyên truyền, sử dụng sức mạnh 
của công luận để ngăn chặn hay giảm thiểu các hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp 
FDI, nhất là những doanh nghiệp coi trọng việc giữ gìn hình ảnh và uy tín của mình 
trước công chúng. 

Đồng thời, Chính phủ, chính quyền địa phương phải nâng cao năng lực quản lý, 
song song với nâng cao tính minh bạch, tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt 
động, thật sự là Chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính. Bên cạnh đó, cần phải nâng 
cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, chống tham nhũng, sách nhiễu nhân 
dân và làm khó doanh nghiệp... 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://enternews.vn/thuc-trang-chuyen-gia-va-giai-phap-chong-chuyen-gia-o-viet-nam-
136836.html 

http://www.khoahockiemtoan.vn/762-1-ndt/chuyen-gia-trong-cac-doanh-nghiep-fdi-thuc-trang-
va-giai-phap.sav 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/chong-chuyen-gia-cua-cac-cong-ty-xuyen-quoc-gia-
va-giai-phap-doi-voi-viet-nam-308899.html  
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