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Tác động của đại dịch Covid-19  

đến lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam 

Hậu Bùi Bảo Ngọc - CQ57/21.03CLC 

Đặt vấn đề 

Đại dịch COVID-19 đã và đang có những ảnh hưởng hết sức trầm trọng đến tất 

cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới theo 

những cách thức mà chúng ta chưa từng biết đến và chưa từng có tiền lệ. Trên phương 

diện kinh tế, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy và phân mảnh trầm trọng. Hoạt động 

kinh tế gần như tê liệt hoàn toàn, đặc biệt với các nền kinh tế có độ mở cao. Nền kinh 

tế của các quốc gia rơi vào trạng thái suy thoái trầm trọng Chính phủ nhiều quốc gia 

đều đã và đang cố gắng áp dụng một vài giải pháp để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời 

giảm bớt các hệ quả tiêu cực và tổn thất to lớn trong các nền kinh tế. 

Trong kinh tế vĩ mô, lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của 

hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi 

mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so 

với trước đây, do đó lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. 

Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự giảm giá trị tiền tệ của một quốc gia 

này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác. 

Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế.Các 

phép đo phổ biến của chỉ số lạm phát bao gồm: chỉ số giá tiêu dùng (CPI), GDP cóđiều 

chỉnh, chỉ số chi tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ sốgiá bán buôn (WPI) và chỉ số giá sản 

xuất (PPI). Trong thực tế, chỉ số CPI là phổ biến nhất và được nhiều quốc gia (trong đó 

có Việt Nam) sử dụng để đo lường lạm phát. 

Dịch bệnh COVID-19 gây ra lạm phát tại Việt Nam 

Về lý thuyết, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang gây ra cả cú sốc cung và cầu 

cho nền kinh tế, từ đó gây ra lạm phát trong nửa đầu năm 2020; nhưng từ góc độ CPI 

hạ nhiệt thì có thể thấy, tác động từ cú sốc cầu đang có phần lấn át cú sốc cung. Vì thế, 

nhiều khả năng, lạm phát năm nay sẽ dưới ngưỡng 4% và đây là tiền đề quan trọng để 

giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (VCCI, 2020).  Cụ thể, Bloomberg 

(2020) dự báo tăng trưởng của Việt Nam giảm 0,4% (số liệu  đến  tháng  02/2020)  
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(Bloomberg,  2020).  Trong  báo  cáo  ngày  10/03/2020, ADB (2020) cho rằng tăng 

trưởng giảm 0,5 - 1% và kịch bản xấu có thể giảm đến 1,5% . Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(2020) cũng dự báo tăng trưởng có thể giảm từ 0,67% đến 0,96%, lạm phát trong 

khoảng 3,96% - 4,86%. Từ các số liệu này, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đã cho 

rằng với sự di chuyển của tâm dịch từ phía Trung Quốc sang các nước châu Âu, Hoa 

Kỳ, dự báo lạm phát của Việt Nam thay đổi trong khoảng  4,5% +/- 0,4%. Tuy nhiên, 

tính đến hết quý I/2020, chỉ số lạm phát chung đạt 5,6%, cao hơn mức 4,9% của cùng 

kỳ 2019. Lạm phát lõi cũng ghi nhận ở mức 3,1% - mức cao nhất trong 5 năm trở lại 

đây (Tổng cục Thống kê, 2020). 

Đại dịch COVID-19 đã khiến các ngành dịch vụ như lưu trú và ăn uống, vận tải, 

logistics... chịu ảnh hưởng  nặng  nề và  các doanh nghiệp phá sản hàng  loạt. Trong 

khi đó, các ngành nông nghiệp, dược phẩm, chăm sóc y tế lại trên đà phát triển mạnh. 

Điều này bình ổn nguồn cung và nguồn cầu của các sản phẩm khác nhau, đóng góp 

vào việc ổn định rổ hàng hóa và duy trì mức CPI trước khi hướng đến việc kiểm soát 

tình hình lạm phát. 

Vào giữa tháng 8/2021, giá thực phẩm, hàng tiêu dùng và chi phí sản xuất bắt 

đầu tăng mạnh; nhưng các chuyên gia nhận định lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm 

soát và vẫn có thể bình ổn giá cả thị trường. Hầu như mọi người vẫn đặt niềm tin rất 

vững chắc vào mục tiêu kiềm chế lạm phát trung bình ở mức dưới 4% trong năm 2021 

của Chính phủ. Trong thời gian còn lại của năm 2021, với mức tăng bình quân 6 tháng 

đầu năm ở mức 1,47%, thì việc kiểm soát CPI bình quân cả năm ở khoảng 4% là khả 

thi. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn không ít rủi ro đối với lạm phát đến từ tình hình thế 

giới, hay do xu hướng đầu cơ, tích trữ hàng trong nước tại một số thời điểm. 

Kết luận và gợi ý chính sách 

Với  Việt  Nam,  dịch  COVID-19  mang  tới  hai  cú  sốc  về  cung  và  cầu. Về 

nguồn cung, chính sách cách ly khiến cho hầu hết các hoạt động sản xuất bị đình trệ, 

lao động không có việc làm và hàng hóa cung ứng ra thị trường giảm mạnh. Về cầu, 

trừ một số các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm dịch vụ không được tiêu dùng thường 

xuyên và dịch bệnh COVID-19 cũng tạo ra tâm lý trì hoãn việc tiêu dùng của khách 

hàng. Tuy nhiên, chỉ số giá CPI vẫn tăng mạnh trong thời gian nền kinh tế bị cách ly 

do dịch bệnh và lạm phát lên nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sự bất 

đồng đều trong nền kinh tế: các ngành dịch vụ bị tác động nặng nề còn các ngành tiêu 

dùng tăng trưởng mạnh và lạm phát nghiêng nhiều hơn về nguyên nhân do cầu kéo. Sự 

đi lên đột biến của cầu về các mặt hàng thiết yếu trong thời kỳ đại dịch khiến cho lạm 

phát tăng nhanh. 
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Thứ nhất, vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu là đảm bảo dịch COVID-19 không 

bùng phát trở lại tại Việt Nam. Để làm được điều này, việc cách ly với quốc tế, đặc 

biệt là người đi về từ vùng dịch cần được thực hiện nghiêm ngặt. Người nhập cảnh tại 

Việt Nam sẽ được kiểm tra thường xuyên và cách ly hoàn toàn trong thời gian an toàn. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần đầu tư nâng cấp hệ thống y tế cũng như trang thiết bị phục 

vụ cho công tác phòng dịch. Mục tiêu tiên quyết của việc ổn định nền kinh tế và kiểm 

soát lạm phát chính là việc ngăn cản dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát. 

Thứ hai, Chính phủ cần đưa ra các chính sách miễn giảm, giãn thuế và phí đối 

với các ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, điều này hết sức cần thiết để duy trì 

số lượng việc làm, đảm bảo các doanh nghiệp có thể trụ qua giai đoạn khó khăn. 

Thứ ba, sau khi cân bằng các ngành kinh tế, Việt Nam cần áp dụng nhóm chính 

sách hồi phục nền kinh tế. Để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, các chi phí đầu 

vào như chi phí nhiên liệu, xăng dầu, điện nước... cần được giảm giá để bớt gánh nặng 

tài chính. Lạm phát sẽ được kiểm soát từ nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ 

thông qua việc cắt giảm giá thành các mặt hàng. 

Thứ tư, tăng cường truyền thông để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các 

thông tin chính thống về lạm phát, biến động giá cả. Nhờ đó, góp phần ổn định tâm lý 

tiêu dùng (tránh hiện tượng tích trữ hàng, “sốt giá ảo”) và giảm kỳ vọng lạm phát, kết 

hợp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu hiện tượng “té nước theo mưa” của 

một bộ phận thương lái, người bán hàng. 

Cuối cùng, để kiểm soát lạm phát, việc ổn định tỷ giá cũng cần được chú trọng. 

Rổ tiền tệ thế giới liên tục có sự thay đổi trong thời kỳ dịch bệnh. Bên cạnh đó, sự đi 

xuống của giá xăng dầu cũng khiến cho tỷ giá các đồng tiền biến động không ngừng. 

Việt Nam đồng cần được tính toán để tăng hạ tỷ giá hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn 

của thị trường và tránh việc đồng tiền mất giá do lạm phát. 
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Vận dụng hiệu quả kế toán xanh theo 

hướng phát triển bền vững ở Việt Nam 

Nguyễn Hoài Anh - CQ57/21.10 

hát triển bền vững đang trở thành xu thế chung trên thế giới và thế giới đang 

hướng tới các hoạt động xanh hóa. Kế toán xanh được coi là một công cụ quan 

trọng liên quan đến tất cả các khía cạnh tác động của môi trường tự nhiên đến 

nền kinh tế và được coi là một hướng chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững, phát 

triển kinh tế và nền kinh tế xanh. Đây cũng là cách tiếp cận mới và lâu dài, phù hợp 

với xu thế phát triển chung của thế giới. Việc áp dụng kế toán xanh, đặc biệt là áp 

dụng kế toán môi trường, giúp cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, đầy đủ và có 

trách nhiệm, từ đó giúp nâng cao hình ảnh của công ty đối với các cơ quan quản lý và 

cổ đông, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh. 

Khái quát về kế toán xanh 

Liên Hợp quốc đã triển khai chương trình ứng dụng “Hệ thống kế toán về kinh tế 

và môi trường” hay còn gọi là kế toán xanh. Theo Wikipedia, kế toán xanh là phương 

thức kế toán cố gắng tính toán các chi phí môi trường vào kết quả tài chính trong hoạt 

động của doanh nghiệp. Theo S. Sudhamathi, S. Kaliyamoorthy (2014), mục tiêu chính 

của kế toán xanh gồm 3 nội dung: Xác định, thu thập, tính toán và phân tích vật liệu và 

các vật liệu liên quan đến năng lượng; Báo cáo nội bộ và sử dụng thông tin về chi phí 

môi trường; Cung cấp thông tin liên quan đến chi phí khác trong quá trình ra quyết 

định, với mục đích đưa ra các quyết định hiệu quả và góp phần bảo vệ môi trường. 

Một số nghiên cứu khác của các chuyên gia tài chính - kế toán cho rằng: Kế toán 

xanh có thể hiểu là một hệ thống kế toán hiện đại và toàn diện nhằm ghi chép, tổng 

hợp và lập báo cáo cho một tổ chức, để phản ánh đầy đủ các nội dung về tài sản, nợ 

phải trả, vốn đầu tư, nguồn thu và các khoản chi cho môi trường xanh của quốc gia. 

Một số nghiên cứu cho rằng, kế toán xanh được chia thành nhiều góc độ khác nhau, 

bao gồm 5 nội dung chính: Kế toán tài chính môi trường; Kế toán quản trị môi trường; 

Tài chính môi trường; Pháp luật về môi trường; Đạo đức và quan hệ với cộng đồng xã 

hội. Kế toán xanh nói chung và kế toán môi trường nói riêng là một bộ phận của tăng 

trưởng xanh, hướng đến mục tiêu “do con người, vì con người”, góp phần tạo sự ổn 

định, bền vững cho nguồn lực môi trường, xã hội phát triển. 

P 
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Một số nghiên cứu về kế toán xanh 

Có rất nhiều công trình nghiên cứu về kế toán xanh đã được thực hiện. 

Rubenstein (1992) cho rằng, vấn đề đạo đức có thể được giải quyết khi quản lý môi 

trường được đặt dưới góc độ của khía cạnh tài chính, khi đó sẽ đạt được tầm quan 

trọng nhiều hơn từ kinh doanh. Tầm quan trọng của vấn đề môi trường đã được tăng 

lên do sự suy giảm liên tục của môi trường và gia tăng các thảm họa môi trường. 

Asheim (1997) cho thấy; việc thành lập hệ thống kế toán xanh hoặc môi trường 

để ngăn chặn ô nhiễm hoặc thiệt hại. Hệ thống xem xét các biện pháp kinh tế có tác 

động đến sản xuất và tiêu thụ điện về môi trường. Do quá trình nhà máy điện có ảnh 

hưởng đến nguồn vốn tự nhiên cao được xem xét và hành động tương ứng cần thiết 

được thực hiện. 

Aronson và Lokfgren (1999) đưa ra lập luận rằng xã hội khuyến cáo các hành vi 

có trách nhiệm môi trường từ phía chính phủ và kinh doanh bằng cách kiểm tra những 

thảm họa sinh thái và suy thoái của hệ sinh thái của trái đất. Thực tế chung là kết quả 

dự kiến sẽ đạt được khi các nhà quản lý kinh doanh được trao trách nhiệm giải quyết 

các vấn đề đạo đức bằng cách xem xét hoặc thúc đẩy lợi nhuận của mình hoặc bảo vệ 

môi trường. Do đó, cần có các biện pháp tiêu chuẩn hóa và định lượng để kiểm soát 

các hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. 

Báo cáo Nâng cao vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy “Kế toán quản lý 

môi trường” được Liên Hợp Quốc công bố vào năm 2011. Bản báo cáo đã được xuất 

bản để mô tả một số nguyên tắc và thủ tục liên quan đến kế toán quản lý môi trường, 

đặc biệt tập trung vào các kỹ thuật để định lượng các chi phí môi trường cho sự phát 

triển của quốc gia. 

 ợi ích của kế toán xanh 

Các nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra nhiều lợi ích do kế toán xanh mang lại. 

Nghiên cứu của Lafontaine (2002) xem xét các khía cạnh môi trường trong điều kiện 

của nền kinh tế như chi phí của các dịch vụ và sản phẩm, doanh nghiệp có thể giảm 

tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên để tiết kiệm trong mức độ lớn hơn và giải quyết các yêu 

cầu tuân thủ môi trường của người tiêu dùng. Nghiên cứu của Betianu (2008) cho rằng, 

trong thế giới kinh doanh hiện đại, thực hiện hạch toán kế toán xanh được coi là một 

yếu tố quan trọng, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và phát triển kinh tế 

tại các nước đang phát triển. Theo các nghiên cứu trên cùng với thực tiễn hoạt động 

của doanh nghiệp trên thế giới cho thấy một số lợi ích của kế toán xanh đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: 

Một là, kế toán xanh giúp cung cấp thông tin, kiểm tra lợi nhuận, doanh thu và chi 

phí môi trường của doanh nghiệp để từ đó nhà quản trị đưa ra các quyết định sản xuất 

kinh doanh. Nếu thực hiện tốt kế toán xanh, sẽ hạn chế được các yếu tố đầu vào nguyên 
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liệu, năng lượng, nhân công bị tiêu hao trong quá trình tạo ra ô nhiễm, làm tăng hiệu quả 

sử dụng tài nguyên, tăng lợi thế cạnh tranh do giảm được giá thành sản xuất. 

Hai là, việc áp dụng kế toán xanh sẽ giúp nâng cao uy tín, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp; giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được các tác động của 

môi trường, một số yếu tố có thể gây ra cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức và giúp 

các nhà làm chính sách và quản trị doanh nghiệp có cách thức đối phó và giải quyết 

hợp lý. Nhờ đó, cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp với các bên liên quan, giúp doanh 

nghiệp cải thiện quan hệ với ngân hàng, cổ đông, khách hàng… do đáp ứng được các 

tiêu chuẩn môi trường quốc tế, tạo được lợi thế thương mại, nâng cao uy tín trong cộng 

đồng nhờ phát triển hình ảnh “xanh”. 

Ba là, áp dụng kế toán xanh giúp giảm giá thành sản xuất. Nếu thực hiện tốt kế 

toán xanh, doanh nghiệp sẽ hạn chế được yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, năng 

lượng, nhân công bị tiêu hao trong quá trình tạo ra ô nhiễm, làm tăng hiệu quả sử dụng 

tài nguyên, tăng lợi thế cạnh tranh do giảm được giá thành sản xuất. 

Bốn là, việc thực hiện tốt kế toán xanh giúp nhà quản trị có thể đưa ra những 

quyết định quan trọng như giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, đầu tư máy móc thiết 

bị để sản xuất tốt hơn, sạch hơn, đem lại những sản phẩm có chất lượng, dẫn đến làm 

giảm giá thành. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về giá bán và lợi 

nhuận cao hơn, giảm được các vấn đề về mặt pháp lý. 

Năm là, kế toán xanh còn giúp cải tiến hệ thống hạch toán hiện có nhờ vào việc 

tổ chức hệ thống thông tin kế toán khoa học hơn và gắn kết được luồng thông tin của 

các hoạt động từ các bộ phận của doanh nghiệp. 

Sáu là, khắc phục được nhược điểm, hạn chế của kế toán truyền thống. Thực tế 

cho thấy, kế toán truyền thống hiện nay có những hạn chế, nhất định đặc biệt là các 

vấn đề môi trường. Hệ thống kế toán đang áp dụng chưa đủ điều kiện để các DN thực 

hiện kế toán môi trường. Hệ thống tài khoản, sổ, chứng từ kế toán không ghi nhận 

riêng biệt những thông tin môi trường. Yếu tố chi phí “môi trường” và thu nhập do 

“môi trường” mang lại không nằm trong một tài khoản, một khoản mục riêng rẽ, cụ thể 

nào của kế toán. 

Một số kh  kh n  thách thức trong vận dụng kế toán xanh 

Thời gian qua, tại Việt Nam, trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh 

nghiệp đã tạo ra chất thải gây hại đến môi trường. Nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền 

vững, bảo vệ tốt môi trường và giải quyết hài hòa các vấn đề kinh tế, môi trường và xã 

hội Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hạn chế sự khai thác quá mức 

nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, hủy hoại môi 

trường, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng kế toán xanh tại 

Việt Nam hiện nay cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, cụ thể: 
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Thứ nhất, vận dụng kế toán xanh nói chung và kế toán môi trường nói riêng là 

một quá trình lâu dài, đòi hỏi cần phải được nghiêm túc thực hiện, nghiên cứu đầu tư 

để tạo được sự tăng trưởng bền vững. Như vậy, cần có sự nhận thức một cách rõ ràng 

của cơ quan quản lý và doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của kế toán xanh nói 

chung và kế toán môi trường nói riêng để thúc đẩy quá trình vận dụng hình thức kế 

toán này phổ biến hơn. Hiện nay, nhiều nhà quản trị chưa nhận thức được rằng, chi phí 

bỏ ra để tính toán các chi phí môi trường nhỏ hơn rất nhiều so với tổng chi phí phải 

gánh chịu khi họ phải trả thuế, phí hay tiền phạt từ các hành vi gây hại môi trường. 

Thứ hai, hiện nay hệ thống tài khoản, sổ, chứng từ kế toán không ghi nhận riêng 

biệt những thông tin môi trường. Trên các tài khoản kế toán chưa ghi nhận các chi phí 

đáng kể liên quan đến môi trường như chi phí sửa chữa, đền bù, chi phí khắc phục sự 

cố và chi phí dọn dẹp, xử lý trong các vụ tai nạn, hủy hoại môi trường sinh thái, môi 

trường sống. Thực tế cho thấy, yếu tố chi phí “môi trường” và thu nhập do “môi 

trường” mang lại không nằm trong một tài khoản, một khoản mục riêng rẽ, cụ thể nào 

của kế toán. Trong khi đó, rất nhiều chi phí liên quan đến môi trường đang phản ánh 

chung trong các tài khoản chi phí quản lý và các nhà quản lý kinh tế không thể phát 

hiện, không thể thấy được quy mô và tính chất của chi phí môi trường nói chung và 

từng khoản chi phí môi trường nói riêng. 

Thứ ba, đối với các quy định về tài chính, các chuẩn mực, các chế độ kế toán 

của Nhà nước và công cụ kế toán của doanh nghiệp chưa cung cấp và đáp ứng được 

những thông tin cần thiết về các chi phí liên quan đến môi trường theo các yêu cầu cho 

việc ra quyết định các hợp đồng và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. 

Thứ tư, trong các doanh nghiệp kế toán xanh chưa được phổ biến nên bộ phận 

kế toán của hầu như không có những nhân viên kế toán có kiến thức về kế toán môi 

trường hoặc nhân viên kế toán môi trường chuyên biệt. Do vậy, doanh nghiệp cần quan 

tâm đến công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ; tìm kiếm, đào tạo 

và xây dựng phòng kế toán có năng lực và kinh nghiệm về kế toán xanh. 

Giải pháp nhằm nâng cao đẩy mạnh ứng dụng kế toán xanh gắn với phát 

triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

Nhằm đẩy mạnh việc vận dụng kế toán xanh, thời gian tới, cần chú trọng triển 

khai các giải pháp sau: 

- Về phía cơ quan quản lý 

+ Cần nhận thức rằng, đối với các quốc gia, khi mà yếu tố đầu vào của nền kinh 

tế còn dựa khá nhiều vào tài nguyên thiên nhiên thì việc vận dụng kế toán xanh nói 

chung và kế toán môi trường nói riêng là đòi hỏi mang tính bắt buộc, nhưng cần một lộ 

trình lâu dài hợp lý. 

+ Với chủ trương phát triển bền vững, “xanh hóa nền kinh tế” của Đảng và Nhà 

nước, các quy định về kế toán xanh cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trong thời 



10 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 03/2022 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ  

 

 

gian tới. Hiện nay, hệ thống kế toán đang áp dụng chưa đủ điều kiện để các doanh 

nghiệp thực hiện kế toán môi trường. 

+ Có chính sách đãi ngộ, khuyến khích và biểu dương các doanh nghiệp thực 

hiện trách nhiệm xã hội tốt của mình, qua đó tuyên truyền sâu rộng việc áp dụng kế 

toán xanh trong hoạt động thực tiễn. 

- Về phía doanh nghiệp 

+ Cần thay đổi nhận thức trong việc vận dụng kế toán xanh trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp chưa nhận thức được ý nghĩa và 

lợi ích của hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và việc áp dụng kế toán xanh nói 

riêng. Có thể khẳng định, kế toán xanh nói chung và kế toán môi trường nói riêng là 

một bộ phận của tăng trưởng xanh góp phần tạo sự ổn định, bền vững cho nguồn lực 

môi trường, xã hội phát triển gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

+ Nhiều nhà quản trị doanh nghiệp chưa nhận thức được rằng, chi phí bỏ ra để 

tính toán các chi phí môi trường nhỏ hơn rất nhiều so với tổng chi phí phải gánh chịu 

khi họ phải trả thuế, phí hay tiền phạt từ các hành vi gây hại môi trường. Các nhà quản 

trị doanh nghiệp cần phải có nhiều thông tin hơn về khía cạnh chi phí liên quan đến 

môi trường phát sinh trong các hợp đồng của doanh nghiệp để đưa ra được các quyết 

định đầu tư kinh doanh phù hợp, qua đó, vừa có thể tìm kiếm lợi nhuận từ các dự án, 

vừa tránh được các khoản xử phạt liên quan đến môi trường. 

+ Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán để đáp ứng được 

yêu cầu công việc trong bối cảnh mới. Hiện nay, do kế toán xanh chưa phổ biến trong 

doanh nghiệp, nên bộ phận kế toán của doanh nghiệp hầu như có rất ít nhân viên kế toán 

có kiến thức về kế toán môi trường hoặc nhân viên kế toán môi trường chuyên biệt. Do 

vậy, trong thời gian tới, cần chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán viên, 

đồng thời xây dựng phòng kế toán có năng lực và kinh nghiệm về kế toán xanh. 

Kết luận 

Tóm lại, kế toán xanh trong hệ thống kế toán nói chung, góp phần tìm kiếm và 

cung cấp các thông tin quan trọng và cần thiết về các chi phí và doanh thu có liên quan 

đến môi trường; hướng dẫn các doanh nghiệp, các chủ dự án trong các quyết định kinh 

tế, khuyến khích họ nỗ lực trong việc sử dụng tài nguyên, kể cả tài nguyên thiên nhiên 

do con người tạo ra một cách có hiệu quả và hạn chế tối đa sự hủy hoại môi trường, 

hạn chế rác thải và sự ô nhiễm, thay đổi các hành vi đối xử với môi trường sống. 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/van-dung-ke-toan-xanh-xu-the-tat-yeu-de-phat-

trien-ben-vung-322122.html 

https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/hieu-qua-van-dung-ke-toan-xanh-trong-xu-the-

phat-trien-ben-vung-326716.html 

http://www.hoiketoanhcm.org.vn/vn/trao-doi/cac-nghien-cuu-ve-ke-toan-xanh-tren-the-gioi-va-

nhung-quy-dinh-hien-nay-o-viet-nam/ 
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Vietnam's economy initially recovered, 

still suffering from many risks after  

the Covid-19 pandemic? 

Hoàng Trà My - CQ57/22.10 

ietnam's economy in 2021 is "drawn" in light and dark colors with many 

fluctuations due to the consequences of the epidemic. The highlights of 

Vietnam's economic picture during the past 365 days are summarized in  

4 words "Optimism - Pain - Hope - Growth". Our country's economy in 

2021 takes place in the context that the world economy tends to recover as countries 

step up vaccination programs against the Covid-19 epidemic. Each enterprise, each 

industry, and the whole economy have made efforts to get positive results in an 

eventful year 2021, to prevent supply chain disruptions, maintain production and speed 

up the recovery before the wave. Covid-19 is the 4th time with many new strains 

entering the global economy in general and Vietnam in particular. Vietnam's economy 

has initially recovered, however, in the process of economic development, there are 

still many potential risks that make the recovery process show signs of slowing down. 

So what solutions should be proposed and quickly put into practice to help the 

economy really recover and grow strongly, minimizing risks in the future? 

In fact, according to the report of the Ministry of Planning and Investment, 

ministries, agencies and localities have thoroughly grasped, drastically and effectively 

implemented Resolution 128/NQ-CP provisional provisions on adaptation. Safe, 

flexible, effective disease control. Production and business activities continued to 

recover in the new normal state. Agricultural production was basically stable, 

productivity and output increased quite well. Industrial production recovered in most 

localities, especially in the South. Commercial and service recover quickly after 

reopening. The business situation achieved many positive results. According to the 

General Statistics Office, in November 2021, 11,902 enterprises entered the market 

with a registered capital of 149,861 billion VND, an increase of 44.6% in the number 

of enterprises, an increase of 38% in the capital, an increase of 30.2% in the number of 

enterprises. number of employees compared to October 2021. This is the month with 

the highest number of businesses entering the market since April 2021 - the time when 

the 4th wave of COVID-19 broke out with 4,958 businesses returning to operation, up 

15.2% compared to the previous month. before. Along with that, the macro-economy 

is stable, inflation is low; great balances are guaranteed. Towards the end of 2021, the 

"health" of Vietnamese enterprises will show signs of recovery, reflected in positive 

V 
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numbers such as: Export turnover reached nearly 30 billion USD in November 2021, 

an increase of 18.5% over the same period last year; industrial production index 

increased by 5.5% compared to October 2021 and increased by 5.6% over the same 

period in 2020. Despite facing many difficulties and having a negative growth quarter, 

Vietnam's GDP in 2021 still grew. positive despite the pandemic. The stock market 

exploded, breaking many records with the VN-Index surpassing 1,500 points for the 

first time in 20 years. The COVID-19 epidemic is considered a "catalyst" to promote e-

commerce and cashless payments in Vietnam to grow and "to the throne". This result 

affirms belief in the resilience and economic development of Vietnam. 

In addition to the above remarkable 

achievements, it can be seen that our country 

still faces many great difficulties and 

challenges, mainly due to the complicated 

development of the Covid-19 epidemic and 

the emergence of new variations in the 

world. The world economy recovered but 

was unstable, with many potential risks, 

challenges on financial stability, shortage of 

energy supply; capacity of the grassroots 

medical system, preventive medicine, 

production of drugs, equipment and medical supplies in the country has not promptly met 

requirements for disease prevention and control when unexpected and complicated 

situations arise. According to Assoc. Prof. Dr. Tran Hoang Ngan - Director of Ho Chi 

Minh City Institute of Development Research - covering the economic issue of 2021 is the 

story of the Delta mutation affecting Vietnam since mid-May, the consequences lasting 

both years in terms of both lives and economies. In addition, at the end of December 2021, 

Vietnam first recorded the new strain Omicron. According to the latest research from the 

University of Hong Kong (China) published on December 16, compared with the Delta 

variant, the Omicron variant self-replicates 70 times faster in the respiratory tract, leading 

to the ability to spread quickly and exponentially through human-to-human contact. It is 

the consequences caused by the variant of the Corona Virus that have negatively impacted 

the Vietnamese economy. Vietnam's GDP has never grown negative, but in the third 

quarter, Vietnam's economy was negative by 6.17%, which can be considered a "Guinness 

record of Vietnam", while Ho Chi Minh City's growth rate was negative 24.97%. 

Although the number of newly established businesses in November 2021 was higher than 

the previous month, in general, in the past 2021, the number of businesses closing and 

shutting down was also the highest ever. 

So what solutions need to be proposed and urgently put into practice so that 

Vietnam's economy can recover quickly, adapt to the global Covid-19 pandemic and 

minimize risks? 
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Firstly, Vietnam needs to come up with a large enough economic stimulus 

package for industries and fields with high growth potential, and accept to raise the 

ratio of overspending and public debt in this period to have resources to support timely 

and effectively for people and businesses, recover and develop the economy. 

Second, the Government and the banking system continue to maintain the 

application of policies and measures to help businesses reduce production costs and 

reduce financial pressure - tax exemption, reduction, extension of taxes, fees, interest 

rates and debts... Even, need to prolong the time and increase the level of support. At 

the same time, the budget balance must be maintained, and the budget power must not 

be unduly damaged; encouraging domestic consumption creates intrinsic motivation; 

consider investment levels to avoid reducing domestic investment or depending on 

foreign investment. 

Third, all levels and sectors must closely follow the epidemic's developments, 

prepare resources, have a plan to proactively respond to all situations that arise, not 

be subjective, neglect, or lose vigilance. At the same time, be firm, determined, and 

thoroughly grasp the concept of "safely adapting, flexibly, effectively controlling the 

COVID-19 epidemic", creating a foundation and driving force for solid recovery and 

development from 2022. 

Fourth, it is necessary to urgently complete vaccination in order to achieve the 

rate of herd immunity vaccination as soon as possible; give priority to injection for the 

labor force in the enterprise sector and individual business households so that these 

two production areas can soon return to production and business. 

Fifth, harmonious combination between fiscal and monetary policies, focusing on 

fiscal policies to support businesses and individual business households; proper and 

reasonable use of monetary policy. Not focusing too much on monetary policy to remove 

difficulties and promote growth because supporting credit and lowering interest rates for 

businesses will lead to increased inflation and risks to the banking system. 

As can be seen, Vietnam's economy in 2021 has experienced enough "up and 

down", from negative growth, bearing many risks to recovery and development. In 

order for the economy to continue to grow, limit risks, and prevent negative impacts 

from the Covid-19 pandemic, Vietnam needs to accelerate the application of a series of 

practical, reasonable and effective measures. From there, bringing the country's 

economy to strong development, best adapting to adverse changes in the world. 

 

References: 

https://baochinhphu.vn/ 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/ 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/ 
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Ứng dụng công nghệ tài chính  

trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 

Hà Thị  inh Chi - CQ58/15.02 

Ngô Thảo Trang - CQ59/20.09 

ông nghệ tài chính (financial technology) viết tắt là FinTech, được hiểu theo 

nghĩa là việc áp dụng các công nghệ đổi mới, sáng tạo và hiện đại cho lĩnh 

vực tài chính, nhằm mang tới cho khách hàng các giải pháp, dịch vụ tài chính 

minh bạch, hiệu quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dịch vụ tài chính 

truyền thống. 

FinTech là một phân khúc năng động tại điểm giao cắt của ngành dịch vụ tài 

chính và công nghệ, nơi những công ty công nghệ mới thành lập và những thành phần 

mới tham gia thị trường đang nỗ lực phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cho 

người tiêu dùng, trong khi dịch vụ tài chính truyền thống không thể vươn tới. Trên 

thực tế, FinTech đã và đang có những ảnh hưởng nhất định vào chuỗi giá trị truyền 

thống của các tổ chức tài chính trên toàn cầu. 

Mặc dù thuật ngữ FinTech mới xuất hiện và trở nên quen thuộc trong một vài 

năm trở lại đây, tuy nhiên nếu xét về bản chất của thuật ngữ là ứng dụng công nghệ để 

thay đổi dịch vụ tài chính này thì Fintech đã xuất hiện từ cách đây hơn một thế kỷ. 

Fintech là sự giao thoa giữa tài chính và công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của 

các công nghệ trong lĩnh vực tài chính như dữ liệu lớn, Blockchain, tư vấn tự động, 

cho vay ngang hàng… cho thấy Fintech đóng một vai trò quan trọng tới không chỉ hệ 

thống tài chính mà còn có ảnh hưởng lớn tới toàn bộ xã hội. Hiện tại, Fintech đã mở 

rộng bao gồm bất kỳ sự đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính, gồm cả những đổi 

mới về giáo dục và đào tạo về tài chính, ngân hàng bán lẻ, đầu tư, các loại tiền tệ như 

Bitcoin, sổ cái điện tử, ví điện tử, robot tư vấn, công nghệ dữ liệu lớn, các phần mềm 

quản lý tài chính… 

Theo báo cáo năm 2016 về hoạt động của Fintech trên toàn cầu của SparkLabs 

Global Ventures, các công ty Fintech trên thế giới hiện đang cung cấp các dịch vụ 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ ngân hàng, thanh toán, tài chính doanh 

nghiệp, tài chính cá nhân, các loại tiền kỹ thuật số, các dịch vụ thay thế dịch vụ lõi của 

hệ thống tài chính - ngân hàng (alternative cores)… với các sản phẩm/dịch vụ công 

nghệ đa dạng như ví điện tử, công nghệ sổ cái phân tán (DLT) trên nền tảng 

blockchain, thương mại trực tuyến B2C, mPOS… 

C 
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Trong lĩnh vực ngân hàng, sự phát triển mạnh mẽ của các công ty Fintech những 

năm trở lại đây, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán và cho vay, cũng là một vấn đề được 

nhiều ngân hàng thực sự quan tâm. Tuy nhiên, công ty Fintech và ngân hàng đều có 

những ưu điểm riêng biệt mà cả hai bên đều có thể khai thác lẫn nhau. Đối với các công 

ty Fintech, việc tự do sử dụng những công nghệ hiện đại nhất để xây dựng các giao diện 

thân thiện với người sử dụng là một trong những thế mạnh nổi trội. Các công ty Fintech 

không sở hữu các cơ sở hạ tầng thị trường tài chính cơ bản, do đó, mục tiêu của họ là 

giúp người sử dụng có trải nghiệm tốt hơn những dịch vụ hiện có của ngân hàng. Các 

công ty này, cũng làm tốt hơn các ngân hàng trong việc nắm bắt các giá trị cốt lõi của 

khách hàng từ lượng dữ liệu lớn nhằm cung cấp những dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn. 

Ngược lại, với các công ty Fintech, các ngân hàng vẫn giữ được những lợi thế 

cạnh tranh nhất định, đó là những mối quan hệ từ lâu với khách hàng, hành lang pháp 

lý quy định cụ thể, chặt chẽ, kinh nghiệm trong quản trị rủi ro và sự kết nối liên thông 

với hạ tầng thị trường tài chính trong nước và quốc tế... Điều quan trọng hơn cả là việc 

họ có am hiểu sâu sắc với hạ tầng tài chính hiện hành để có thể cung cấp các dịch vụ 

tài chính tới khách hàng một cách toàn diện, đầy đủ nhất. Do thế mạnh của các công ty 

Fintech là điểm yếu của các ngân hàng và ngược lại, nên ngày nay, ngân hàng và các 

công ty Fintech đều hướng tới việc hợp tác trong triển khai cung ứng các dịch vụ tài 

chính nhằm tận dụng tốt nhất những lợi thế mà bên đối tác có được. Việc hợp tác này 

hiện là xu hướng nổi trội trên toàn thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng đều 

hướng tới một mục tiêu chung là mang lại những dịch vụ tài chính và trải nghiệm tốt 

nhất cho khách hàng. 

Thực trạng ứng dụng công nghệ tài chính của các ngân hàng tại Việt Nam 

Các ứng dụng đa dạng của Fintech đang tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực hoạt 

động của cả hệ thống tài chính - ngân hàng. Tuy chỉ mới hình thành hơn 10 năm qua 

song những sản phẩm của Fintech đã và sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo, hệ thống 

cũng như các phương thức giao dịch tài chính truyền thống, trong đó có thể kể đến 

những lợi ích mà Fintech mang lại cho ngành ngân hàng như: (i) Fintech mở rộng cơ 

hội tiếp cận tài chính, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho người dân; (ii) sự 

hợp tác của Fintech và Ngân hàng giúp nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của 

khách hàng; (iii) Fintech giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng 

và ngân hàng tham gia thị trường; (iv) Fintech góp phần nâng cao tính bảo mật cho 

các sản phẩm ngân hàng; (v) Fintech giúp cho quá trình đánh giá rủi ro của ngân 

hàng cũng được rút ngắn. 
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Bên cạnh những lợi ích không nhỏ mà Fintech đã và đang mang lại cho các ngân 

hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: (i) việc mở rộng mạng lưới dựa vào 

hợp tác sẽ làm thị phần, lợi nhuận cho ngân hàng tăng lên trong thời gian đầu, (ii) các 

công ty Fintech cung cấp công nghệ vẫn còn khá ít, chỉ tập trung vào một số công ty 

nhất định, tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan như lỗi hệ thống, tấn công mạng làm tê liệt hệ 

thống trong thời gian dài cùng với đó làm tăng khả năng rò rỉ thông tin từ những cuộc 

tấn công đó, (iii) sự gia nhập của các công ty fintech vào lĩnh vực ngân hàng làm tăng 

tính phức tạp hệ thống, gây khó khăn cho quản lý và kiểm soát rủi ro hoạt động,  

(iv) mức độ phổ cập liên quan đến công nghệ ở Việt Nam chưa được cao, tiềm ẩn rủi 

ro bảo mật và an toàn thông tin trong quá trình người dân sử dụng, giao dịch. 

Những hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân: (i) Cơ quan nhà nước 

thiếu những chính sách nhằm khuyến khích các strart - up khởi nghiệp, giúp đỡ bảo hộ 

cho các công ty Fintech còn non trẻ, (ii) Fintech phát triển quá nhanh so với hệ thống 

pháp luật hiện hành, (iii) Những công ty Fintech mới thành lập chưa đủ sự tin tưởng và 

vẫn còn mới lạ đối với người dân, (iv) Các ngân hàng đứng trước thách thức trong việc 

thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, (v) Việc phát triển các kênh phân phối 

mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao là xu thế tất 

yếu, (vi) Nguồn lực tài chính trong đầu tư công nghệ còn hạn chế, thiếu trung tâm dữ 

liệu dự phòng, (vii) Rủi ro về công nghệ và số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân 

lực chưa cao, (viii) Áp lực cạnh tranh với chính các công ty Fintech. 

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng Fintech trong hoạt động ngân hàng tại Việt 

Nam hiện nay 

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý cho Fintech phát triển 

Tại Việt Nam, lĩnh vực tài chính - ngân hàng luôn chịu sự quản lý chặt chẽ của 

Nhà nước bởi đây vốn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đã có nhiều bộ luật, quy định 

của Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng truyền thống nhưng vẫn chưa 

có hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ điều chỉnh, quản lý hoạt động của các công ty 

Fintech. Do vậy, cơ quan quản lý Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu và thực hiện:  

(i) Xây dựng chiến lược phát triển, chính sách phát triển, tầm nhìn phát triển Fintech 

gắn với phát triển hệ thống tài chính - ngân hàng và nền kinh tế; (ii) Rà soát, cập nhật, 

ban hành mới hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật; (iii) Hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý đối với hoạt động lĩnh vực Fintech trong lĩnh vực thanh toán; (iv) Nghiên 

cứu, xây dựng đề án cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech…; (v) Ban hành 

chuẩn kết nối giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech… 
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Thứ hai, đẩy mạnh công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm của Fintech 

Về công nghệ: Các công ty Fintech cũng như các ngân hàng cần tăng cường đầu 

tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp công nghệ, mở rộng đường truyền băng thông rộng; Đầu tư 

các giải pháp công nghệ mới trong đó nhấn mạnh khả năng tích hợp các công nghệ 

hiện đại; Tăng cường ứng dụng điện toán đám mây; Khắc phục các lỗ hổng của các sản 

phẩm kịp thời, nâng cao tính bảo mật và an toàn. Các công ty cũng cần ngồi lại với 

nhau để bàn bạc tiến tới thiết lập, xây dựng các trung tâm dự phòng và cảnh báo sự cố 

để đối phó với những cuộc tấn công mạng. 

Về sản phẩm, dịch vụ:  Fintech đối với đại đa số người dân Việt Nam còn khá 

mới mẻ, do đó để thu hút người dùng sản phẩm ngoài tính tiện lợi, giao diện sử dụng 

các sản phẩm đó phải thực sự đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an 

toàn và có độ bảo mật cao. Kèm theo đó các ngân hàng thương mại và các công ty 

Fintech cần có một bộ phận tư vấn online và offline để hướng dẫn khách hàng, để 

khách không gặp nhiều trở ngại khi sử dụng sản phẩm làm cho khách hàng cảm thấy 

dễ dàng sử dụng. 

Thứ ba, mở rộng các kênh phân phối 

Để đẩy mạnh ứng dụng Fintech vào hoạt động ngân hàng, cần thiết lập các kênh 

phân phối và sản phẩm, dịch vụ mới trên cơ sở ứng dụng các công nghệ mới như robot 

tự động, blockchain… Hiện nay, các quốc gia đi đầu về tiếp cận Fintech coi việc ứng 

dụng công nghệ blockchain và robot tự động như một xu hướng ứng dụng đầy hứa hẹn 

cho việc tối ưu hóa lợi nhuận thông qua phát triển các loại hình dịch vụ tài chính với 

khách hàng hay sử dụng hiệu quả các thao tác nghiệp vụ ngân hàng. 

Thứ tư, tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng 

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, ngân hàng cần phát triển mô hình 

ngân hàng số, “ngân hàng không chi nhánh”, “ngân hàng không giấy”… dựa vào nền tảng 

công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều và thông minh hóa của công nghệ tài chính. 

Đặc biệt cần quan tâm tới tính khả dụng của sản phẩm. Điều này bao hàm hàng 

loạt những nội dung liên quan, trong đó có nghệ thuật thiết kế lấy người dùng làm 

trung tâm, thiết kế tương tác, thử nghiệm tính khả dụng và những lĩnh vực khác. Khái 

niệm cơ bản của tính khả dụng là một sản phẩm được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý 

người sử dụng, có nghĩa là một sản phẩm ngân hàng được thiết kế phải (i) Sử dụng 

hiệu quả hơn; (ii) Dễ học cách sử dụng hoặc là một thiết kế mang tính trực giác;  

(iii) Khiến người dùng thỏa mãn hơn khi sử dụng. 
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Thứ năm, tăng cường hợp tác đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Fintech 

Bản thân ngân hàng và các công ty Fintech cần thay đổi tư duy trong cạnh tranh, 

sẵn sàng hợp tác để khai thác tối ưu điểm mạnh của nhau để cùng phát triển và cùng có 

lợi. Với hơn 70% công ty Fintech tại Việt Nam là khởi nghiệp, do đó kinh nghiệm hoạt 

động, tài chính còn hạn chế và còn nhiều khó khăn thách thức cho các startup này. Do 

đó, lựa chọn hợp tác với ngân hàng là giải pháp tối ưu cho họ khi lấn sân sang thị 

trường tài chính - ngân hàng. Ngược lại, bản thân ngân hàng cũng đánh giá cao tầm 

quan trọng của công nghệ tài chính trong hoạt động. Ngân hàng nào không có công 

nghệ tài chính xem như tự loại khỏi thị trường. Vì vậy, Fintech là lựa chọn hợp tác tất 

yếu cho các ngân hàng để có thể trở thành ngân hàng số và cung cấp những sản phẩm 

tối ưu cho khách hàng. 

Thứ sáu, đào tạo nguồn nhân lực 

Trong chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 nhấn mạnh việc đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ 

khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn của Ngành, đồng thời trang bị, đào tạo 

kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ hiện hữu; xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông 

tin tại các TCTD, có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu 

quản trị vận hành và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại. 
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Phát triển ngân hàng tự động  

ở Việt Nam 

Vũ Thị Thủy - CQ56/15.06 

uộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, 

làn sóng công nghệ mới đang tiếp cận nền kinh tế của thế giới và Việt Nam. 

Với quy mô và tốc độ phát triển rất nhanh, nó đã ảnh hưởng đến tất cả các 

lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế và hoạt động ngân hàng không nằm ngoài tầm 

ảnh hưởng đó. Trong bối cảnh đó, ngân hàng nào nắm bắt được xu hướng thời đại 

công nghệ số trước và phát triển phù hợp theo xu thế đó sẽ tiến lên trước. Hệ thống 

giao dịch ngân hàng tự động là xu hướng mới được ưa chuộng trên thế giới, đã và đang 

được ứng dụng tại Việt Nam, đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng. 

Ngân hàng tự động là một mô hình giao dịch đang gây được nhiều sự chú ý trên 

toàn cầu. Ngoài các chức năng rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn,… tương tự 

dòng máy ATM thông thường, mô hình này còn cho phép khách hàng trực tiếp thực 

hiện các giao dịch như mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm, nộp tiền mặt bằng cách tương 

tác với máy móc mà không cần thông qua giao dịch viên. Mô hình này ví như một 

“giao dịch viên điện tử”, cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông suốt 24/7. 

Nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, điểm giao dịch tự động có nhiều tiện ích 

vượt trội cho người tiêu dùng như tiết kiệm thời gian hơn so với việc giao dịch thông 

qua nhân viên ngân hàng nhờ thủ tục nhanh gọn, giảm thiểu tối đa thời gian xếp 

hàng, chờ đợi; an toàn giao dịch, hạn chế rủi ro; giao diện thân thiện, mọi đối tượng 

khách hàng đều có thể sử dụng được. Mô hình ngân hàng tự động khắc phục được 

một số hạn chế của cả hình thức ATM lẫn giao dịch con người, được dự báo là tương 

lai của ngành ngân hàng, phù hợp với xu hướng phát triển mạnh của dịch vụ tự phục 

vụ gần đây. 

Mục tiêu chung trong cuộc đua này là việc các ngân hàng mong muốn nâng cao 

trải nghiệm của khách hàng theo xu hướng thời thượng như kiểu "không người" bằng 

việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), "một chạm", "không tiếp xúc". Với cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0, thói quen tiêu dùng đã thay đổi, đặc biệt với những thị trường có dân 

số trẻ và thiên hướng sử dụng công nghệ cao như tại Việt Nam. Do đó, số lượng khách 

hàng sử dụng công nghệ ngày càng gia tăng. Về phía ngân hàng, chính nhu cầu thay 

C 
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đổi từ phía người dùng đang dẫn đến sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành ngân hàng 

trong dịch vụ ngân hàng số. Trong khi đó các đối thủ Fintech mới đang trên đà phát 

triển với nhiều dịch vụ, tiện ích hấp dẫn, thân thiện buộc các ngân hàng phải nghĩ đến 

việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, tư duy lại về trải nghiệm khách hàng, hệ thống 

sản phẩm/dịch vụ, bên cạnh việc bắt tay hoặc đầu tư vào chính các Fintech. Cùng với 

đó là những sức ép thay đổi của thị trường, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, buộc các 

ngân hàng phải quyết tâm đầu tư công nghệ, đổi mới dịch vụ, số hóa sản phẩm, nỗ lực 

để hiện thực hóa ước mơ một “ngân hàng số đúng nghĩa” trong tương lai. 

Tư duy dịch vụ của ngân hàng đã thay đổi, thay vì tập trung vào sản phẩm thì 

hiện nay đã có sự chuyển biến khi ngân hàng lấy khách hàng làm trọng tâm để tạo ra 

sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một ki-ốt 

cung cấp nhiều dịch vụ như điểm giao dịch không cần nhân viên đang là cuộc đua của 

các ngân hàng. Và trong bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19, việc phát triển các 

điểm giao dịch tự động sẽ giảm thiểu việc giao dịch tiền mặt tại quầy, mang lại sự tiện 

lợi, đảm bảo an toàn hơn cho khách hàng. 

LiveBank là mô hình giao dịch ngân hàng tự động thế hệ mới, đã được số ít ngân 

hàng lớn trên thế giới thử nghiệm từ cuối năm 2016 tại một số nước phát triển như 

Singapore, Mỹ từ đầu năm 2017. Tại Việt Nam, TPBank là ngân hàng đầu tiên áp dụng 

hệ thống này từ tháng 9-2016. Đến với LiveBank, khách hàng tới giao dịch chỉ cần 

mang theo “chính mình” (khuôn mặt, giọng nói, vân tay…). Nếu cần hỗ trợ thì trên 

màn hình sẽ xuất hiện nhân viên của ngân hàng. LiveBank có không gian giao dịch 

rộng rãi, an toàn, hiện đại, có thể phục vụ khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch 

ngân hàng cơ bản như: nộp tiền mặt, đăng ký tài khoản thanh toán, khoản vay, mở thẻ 

ghi nợ, gửi tiền có kỳ hạn, đồng thời có thể mở rộng thêm nhiều dịch vụ tiện ích khác 

tích hợp với Ngân hàng điện tử eBank. Bước vào cuộc đua từ sớm, đến nay TPBank đã 

có hơn 330 điểm LiveBank trên toàn quốc. 

Sau LiveBank của TPBank, thị trường đã và đang chứng kiến việc nhiều ngân 

hàng dần đưa vào các mô hình self-service (tự phục vụ). Mới đây BIDV đã triển khai 

hệ thống CRM (Cash Recycling Machine) - máy giao dịch tự động thế hệ mới với tính 

năng ưu việt hơn so với máy ATM thông thường nhằm tăng cường khả năng phục vụ 

khách hàng. Techcombank cũng phát triển hệ thống ATM-CR, được lắp lần đầu vào 

2018 với 30 máy ở Hà Nội và TP HCM. Đến đầu năm 2021, Covid-19 cùng xu hướng 

chuyển đổi số thúc đẩy ngân hàng này tăng độ phủ, với 260 máy tại 43 địa phương. 
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Hồi tháng 6/2021, VPBank cũng ra mắt "điểm chạm vật lý" cho ngân hàng số 

VPBank NEO. VPBank NEO Express là hệ thống các điểm giao dịch (kiosk banking) 

có khả năng cung cấp hầu như tất cả các dịch vụ của ngân hàng như một phòng giao 

dịch truyền thống, nhưng được vận hành hoàn toàn tự động bởi máy móc và các công 

nghệ hiện đại. Vì vậy, hệ thống này luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng ở bất cứ thời 

điểm nào mà không bị cản trở bởi giờ giao dịch hành chính hoặc những hạn chế về 

nguồn nhân lực. Hay như hệ thống ngân hàng giao dịch tự động của Vietinbank và 

MBBank vận hành từ cuối năm 2020 có tên là R-ATM và Smart Bank. 

Ngân hàng tự động là một hướng đi nhiều tiềm năng, một hình thức giao dịch 

tương lai mang lại sự thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, để đi theo hướng này, các 

ngân hàng cần phải đầu tư mạnh về công nghệ, đảm bảo hoạt động đúng tiêu chí 24/7. 

Bởi hệ thống ngân hàng tự động dù có nhiều ưu điểm, nhưng một khi xảy ra nghẽn 

mạng, khách hàng sẽ không thể giao dịch hoặc các giao dịch đang thực hiện chưa kịp 

hoàn tất, đều bị hủy ngang gây bất tiện cho khách hàng. Các ngân hàng đã xác định 

chuyển đổi số không còn là định hướng, mục tiêu mà là nhu cầu cần thiết của tất cả 

ngân hàng. Nếu không chuyển đổi số, các ngân hàng chắc chắn sẽ tụt hậu. Điều này 

đặc biệt đúng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng, các đơn vị thanh toán 

trung gian, fintech. 
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Tác động của cuộc cách mạng  

công nghiệp 4.0 đến môi trường làm việc 

của kiểm toán viên 

 ưu Đức Hiểu; Chu Hồng Nhung; Vũ Thị Ngọc Ánh  - CQ57/22.07 

uộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang ảnh hưởng đến môi 

trường làm việc của hầu hết các lĩnh vực thuộc nền kinh tế nói chung và hoạt 

động Kế toán - Kiểm toán nói riêng. Sức mạnh của quá trình thay đổi này thể 

hiện ở việc mạng lưới các máy móc thông minh kết nối với nhau và có thể 

tạo, chia sẻ và phân tích thông tin. Vậy cụ thể, điều này đã tác động như thế nào đến 

môi trường Kiểm toán? Và đặc biệt, ở các nước đang phát triển sở hữu nguồn lao động 

trẻ hóa, được đào tạo một cách bài bản, họ sẽ phải thích nghi như thế nào để hoạt động 

Kiểm toán của các doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn, mà vẫn bắt kịp với xu thế hội 

nhập sự phát triển nhanh chóng của cuộc CMCN 4.0? 

Thực trạng sự tác động của CMCN 4.0 đến môi trường làm việc kiểm toán viên 

CMCN 4.0 được đánh giá là một cuộc cách mạng về nhân sự, cơ cấu tổ chức 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự lan tỏa của CMCN 4.0 đã có những tác động nhất 

định đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và đồng thời kéo theo sự thay đổi của 

hoạt động Kiểm toán. Bởi vậy, khi nền kinh tế phát triển thì các phương pháp Kiểm 

toán cũng dần thay đổi để nâng cao hiệu quả của các hoạt động tài chính và năng lực 

quản lý của đơn vị được kiểm toán thông qua việc đưa ra các lời khuyên cụ thể và rõ 

ràng cho ban quản lý đơn vị để điều chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm. 

Thành tựu 

Thứ nhất, cuộc CMCN 4.0 giúp cho kiểm toán viên tại Việt Nam có thể thực 

hiện công việc kiểm toán ở bất cứ đất nước nào trên toàn thế giới và ngược lại bất cứ 

kiểm toán ở quốc gia nào cũng có thể hành nghề ở Việt Nam. Không những vậy, điều 

này còn cho phép các kiểm toán viên trong nước cũng có thể làm dịch vụ cho cùng lúc 

nhiều doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian di chuyển giữa các trụ sở làm việc. Đặc biệt 

trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, đa số các công 

ty Kiểm toán đều cho nhân viên làm việc tại nhà “Work From Home”. Công ty tư vấn 

và kế toán PwC cho biết họ đang đưa ra chính sách mới để thu hút và giữ chân nhân 

tài, đó là công ty cho phép toàn bộ 40.000 nhân viên dịch vụ khách hàng tại Mỹ được 

làm việc tại nhà, động thái này biến PwC trở thành một trong những nhà tuyển dụng 

lớn nhất chấp nhận cho nhân viên làm việc từ xa trong một khoảng thời gian dài. 

C 
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Thứ hai, Cuộc cách mạng công nghiệp kỹ thuật số mang lại các trang thiết bị, các 

chương trình, công nghệ số hiện đại, giúp Kiểm toán viên có thể thu thập các thông tin 

một cách dễ dàng hơn. Đồng thời, họ có thể lọc các dữ liệu từ kho dữ liệu khổng lồ, 

phục vụ cho các cấp lãnh đạo, các trạm kiểm soát thông tin đưa ra quyết định và những 

người có lợi ích liên quan. 

Thứ ba, hiện nay, phần lớn các công ty Kiểm toán đều sử dụng công nghệ 

Blockchain - công nghệ sử dụng sổ cái phân tán, giúp nâng cao chất lượng dữ liệu 

thông qua các lịch trình có tính chính xác cao. Các giao dịch khi đã được lưu trữ trong 

sổ cái thì sẽ không thể thay đổi được. Việc này nhằm nâng cao độ tin cậy và hợp lý của 

việc báo cáo thông qua việc tự kiểm soát hoặc các hệ thống tự kiểm. 

Thứ t , việc ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 đã giúp nâng cao năng 

suất làm việc của kiểm toán viên. Điển hình như tại 2 công ty Kiểm toán lớn hàng đầu 

trên thế giới KPMG và Deloitte, thay vì việc chọn mẫu như cách làm truyền thống, họ 

đã sử dụng một công cụ phân tích dự báo (predictive analytics) để phân tích khối 

lượng dữ liệu kế toán khổng lồ. Điều này giúp nhanh chóng khoanh vùng và tập trung 

phân tích những khu vực số liệu có vấn đề. Công nghệ này giúp tăng chất lượng kiểm 

toán, đồng thời giảm thời gian thực hiện xuống hàng chục lần. Công ty kiểm toán PwC 

cũng đang sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation) 

cho công tác kiểm toán. Theo PwC, khoảng 45% công việc có thể được thực hiện tự 

động bởi robot, giúp tiết kiệm khoảng 2 nghìn tỷ  SD toàn cầu. 

Khó khăn 

Ngoài những tiềm năng dài hạn của cuộc CMCN 4.0 đối với môi trường làm việc 

của Kiểm toán viên thì công nghệ hiện đại vẫn kéo theo nhiều hệ lụy và thách thức, 

khó khăn mà đòi hỏi ngành công nghiệp kiểm toán cần giải quyết. 

Thứ nhất, trong bối cảnh CMCN 4.0, ứng dụng thành tựu công nghệ đòi hỏi phải 

thay thế các công việc kế toán truyền thống. Điều này đặt ra thách thức phải đổi mới 

cách tiếp cận, phương pháp và kĩ năng của nguồn nhân lực kiểm toán. Công tác đào 

tạo cũng chỉ mới dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức nền, chưa chuyên sâu, đa ngành, 

nhất là đối với những kiến thức mang tính đặc thù công nghệ, bảo mật và trí tuệ nhân 

tạo. Tính đến năm 2019, Việt Nam có khoảng 4 nghìn kế toán viên, kiểm toán viên có 

chứng chỉ hành nghề (chiếm 2% trong tổng số 196 nghìn kế toán viên, kiểm toán viên 

toàn khu vực ASEAN); Có 150 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán, phục vụ 

trên 40 nghìn khách hàng (bao gồm doanh nghiệp trong và ngoài nước) và trên 100 tổ 

chức cung cấp dịch vụ kế toán với trên 10 nghìn lao động. Điều đó càng cho thấy kiến 

thức, hiểu biết, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của các kiểm toán viên còn 

nhiều hạn chế, chưa đồng đều về chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó thì cơ sở vật 

chất, hạ tầng vẫn còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 
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Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp thay đổi về năng suất lao động 

giúp doanh nghiệp hay người làm dịch vụ kiểm toán chỉ phải thuê ít lao động hơn. 

Điều đó đồng nghĩa với việc dư thừa nguồn nhân lực kiểm toán. Từ đó gia tăng tỷ lệ 

thất nghiệp dẫn đến ngành kiểm toán có thể không còn sức hút đối với các bạn học 

sinh, sinh viên vì ngành nghề này đòi hỏi nguồn nhân lực đáp ứng khối lượng công 

việc lớn, đồng thời áp dụng một cách thuần thục công nghệ 4.0 vào công việc của 

mình mà mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động lại chưa tương xứng với yêu 

cầu đề ra. 

Thứ ba, hiện nay nhiều doanh nghiệp kiểm toán chưa sẵn sàng hoặc chưa biết 

cách hội nhập, thay đổi cho phù hợp với thời đại. Có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động 

theo hình thức truyền thống tại Việt Nam còn đang loay hoay tìm cách tồn tại và phát 

triển trong thời đại công nghệ số. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid 19 còn 

nhiều khó khăn, để có thể áp dụng một hệ thống công nghệ số chuẩn, vận hành trơn tru 

theo từng giai đoạn đòi hỏi một mức chi phí cao. Trong khi đó, doanh nghiệp kiểm 

toán ưu tiên cắt giảm chi phí đến mức tối đa để cầm cự, vượt qua đại dịch thì việc áp 

dụng công nghệ 4.0 có lẽ còn là điều doanh nghiệp chưa tính đến lúc này. 

Ngoài ra, những khó khăn liên quan đến rủi ro mất thông tin, dữ liệu thông qua 

việc kết nối internet cũng là một vấn đề quan trọng mà các công ty trong ngành cần 

quan tâm. Thông tin, kết quả kiểm toán có thể bị rò rỉ thông qua các mạng xã hội nội 

bộ như Facebook, Zalo, Gmail do gửi tin nhắn, hoặc thư từ liên quan đến nội dung trao 

đổi với đơn vị được kiểm toán. Tội phạm mạng có thể lợi dụng những kẽ hở để đánh 

cắp các thông tin kiểm toán chưa được lập báo cáo nhằm mục đích gây nhiễu thông tin, 

phá hoại, bôi nhọ danh dự của tổ chức. 

Đề xuất một số giải pháp cho ngành Kế toán - Kiểm toán trước tác động của 

cuộc CMCN 4.0 

Để tận dụng tối đa các lợi thế cũng như hạn chế tác động tiêu cực của cuộc 

CMCN 4.0, ngành Kiểm toán cần tiếp tục đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại 

thông qua việc xây dựng và hoạch định chiến lược về phát triển công nghệ thông tin 

(CNTT): 

Thứ nhất, về phía các tổ chức, doanh nghiệp 

Cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động kiểm toán nội bộ, tăng cường 

áp dụng các phương pháp và CNTT hiện đại để tăng dần số lượng, giảm dần thời gian 

thực hiện tại đơn vị nhằm giảm chi phí; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ 

đạo điều hành và quản lý các hoạt động của các công ty kế toán, kiểm toán, phải đầu tư 

và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, kịp thời và đáp ứng 

xu thế phát triển của hệ thống số toàn cầu. 
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Thứ hai, về phía các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán 

Cần phát triển đội ngũ nhân viên lành nghề, am hiểu sâu về chuyên môn và có 

khả năng hội nhập và có chế độ đãi ngộ tốt với nhân viên. Đồng thời, nâng cao năng 

lực chuyên môn cho đội ngũ công chức chuyên trách CNTT đảm bảo đủ khả năng 

quản lý, vận hành và phát triển hệ thống CNTT. 

Thứ ba, đối với các c  sở đào tạo giáo dục 

Cần xây dựng chương trình giảng dạy ứng dụng và đào tạo chuyên sâu về CNTT 

đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn, luôn cập nhật kiến thức cho các giảng viên thông qua 

các buổi hội thảo định hướng trong nước và quốc tế. 

Thứ tư, mỗi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cần ý thức đ ợc tầm 

quan trọng của công nghệ để ứng dụng vào công việc. 

Bản thân họ phải không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đạt những 

chứng chỉ về tin học chuẩn quốc tế: MOS, IC3 và các chứng chỉ hành nghề kiểm toán 

được công nhận hoạt động ở nhiều nước trên thế giới như: ACCA, CPA, CFA… 

Thứ năm, về phía các c  quan qu n lý 

Cần chú trọng tăng cường quản lý an ninh mạng, đặc biệt là cần xây dựng Trung 

tâm Dự phòng dữ liệu; nâng cao hệ thống an ninh, bảo mật ở mức cao, chủ động với 

những phương án phòng ngừa rủi ro an ninh mạng, đảm bảo việc mở rộng phạm vi 

hoạt động được ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài. 

Bên cạnh đó cần phải giám sát hoạt động áp dụng CMCN 4.0 vào từng doanh 

nghiệp qua đó xây dựng nên các bộ chuẩn mực đánh giá việc hiệu quả để có những 

đường lối, chiến lược cụ thể ở từng giai đoạn khác nhau. 

Kết luận: dưới sự tác động của cuộc CMCN 4.0, đòi hỏi nhân lực ngành 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. Do vậy, sự hỗ trợ của các Hiệp hội nghề nghiệp, các DN 

cũng như chính sách quản lý phù hợp của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực ngành Kiểm toán của Việt Nam cũng như nâng cao tính cạnh tranh bền 

vững lâu dài của nhân lực ngành kiểm toán Việt Nam trong cuộc CMCN 4.0 hiện nay 

và tương lai về sau. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bộ Tài chính - Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (2016),  u h ớng toàn cầu của ngành Kế 

toán, Kiểm toán và Tài chính và Chiến l ợc của Việt Nam đến 2020, Tài liệu Hội th o quốc tế (6/2016). 

https://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/ke-toan-kiem-toan-trong-cuoc-cach-mang-cong-

nghiep-40-321054.html 
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Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số 

cho các doanh nghiệp Việt Nam  

trong bối cảnh Covid-19 

Nguyễn Thị Thảo Vân - CQ56/21.04 

Nguyễn Thị Hạnh - CQ56/11.06 

ại dịch Covid-19 kéo dài trong hơn một năm qua đã gây ra nhiều ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình kinh tế toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng. Nó khiến nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cách thức vận hành để 

thích ứng cũng như tồn tại với thời cuộc. Đặc biệt, các hoạt động đầu tư về 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số được nhiều công ty ưu tiên đẩy mạnh như một 

bước đi khôn ngoan không chỉ trong thời buổi dịch bệnh mà còn cả trong tương lai. 

Vậy chuyển đổi số là gì? 

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số. Theo Garner, chuyển đổi số 

(Digital Transformation) là việc ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh doanh, 

tạo ra thêm nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp doanh nghiệp đạt doanh số tốt hơn và gia 

tăng tốc độ tăng trưởng. Theo Microsoft, chuyển đổi số là việc tái cấu trúc tư duy về 

việc phối hợp giữa dữ liệu, quy trình và con người để nhằm tạo ra nhiều giá trị mới. 

Như vậy, có thể định nghĩa Chuyển đổi số là việc tích hợp công nghệ và kỹ 

thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức nhằm thay đổi phương thức 

vận hành, bộ máy quản lý, mô hình kinh doanh và cách thức tiếp cận, giao tiếp chăm 

sóc khách hàng. Mục tiêu chính của chuyển đổi số là gia tăng hiệu quả vận hành, 

nâng cao trải nghiệm, làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh 

tranh trên thị trường. 

Thực trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Mặc dù công cuộc chuyển đổi số đã và đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trên thế 

giới, đặc biệt ở những quốc gia phát triển nhưng ở Việt Nam, chúng ta mới chỉ bắt đầu 

những bước đi đầu tiên bước vào kỷ nguyên số. Trong “Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nêu rõ về mục tiêu của Chính phủ: 

Việt Nam có kinh tế số chiếm 20% GDP, tỷ trọng kinh tế số ở mỗi ngành tối thiểu 

10%, năng suất lao động tăng tối thiểu mỗi năm 7%, thuộc nhóm top 50 quốc gia dẫn 

đầu về CNTT. Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Công Thương về sự sẵn sàng của 

doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ số có đến 82% ở vị trí mới bắt đầu, 61% chưa 

sẵn sàng, 21% doanh nghiệp chỉ mới có những hoạt động chuẩn bị, 16/17 ngành sẵn 

Đ 
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sàng nhưng chỉ ở mức thấp. Hầu hết các doanh nghiệp đều gặp không ít khó khăn như 

nhận thức của người quản lý, thiếu kiến thức về chuyển đổi số, chưa sẵn sàng đổi mới, 

thiếu nền tảng công nghệ thông tin, thiếu nguồn nhân lực, thách thức về văn hóa trong 

chuyển đổi số doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ thường xuyên 

phải áp dụng các chỉ thị về giãn cách xã hội, dẫn tới các hình thức làm việc truyền 

thống hầu như đã không còn khả dụng và phù hợp. Thay vào đó các doanh nghiệp đã 

ngay lập tức tận dụng các ứng dụng và phần mềm để phục vụ cho quá trình làm việc 

trực tuyến, họp trực tuyến, giao dịch trực tuyến,… Việc triển khai hình thức làm việc 

trực tuyến không chỉ hạn chế lây lan dịch bệnh mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi 

phí, tăng cường bảo mật và tăng tính cạnh tranh. Theo khảo sát của Bộ Công Thương 

về hiệu quả chuyển đổi số với doanh nghiệp, có đến 98% doanh nghiệp có sự thay đổi 

về hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ giảm chi phí hơn 71%, giảm thủ tục rườm rà 

không đáng có chiếm 61,4%, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ chiếm 45,3%. 

Chuyển đổi số hiện nay ở nước ta diễn ra ở các lĩnh vực, các loại hình doanh nghiệp 

với nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ như trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, các 

doanh nghiệp đã triển khai các hệ sinh thái trên nền tảng internet, cung ứng các dịch vụ 

tài chính - ngân hàng thông qua các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. 

Có thể nói Covid-19 là cú huých trăm năm để doanh nghiệp Việt Nam nhận ra tính ưu 

việt của kinh tế số và yêu cầu cấp bách hơn nữa của quá trình chuyển đổi số. 

Giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 

Về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phù hợp - cả phần 

cứng và phần mềm. Việc sở hữu cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp đóng vai trò rất quan 

trọng trong đáp ứng nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam 

trong ngắn hạn cũng như về mặt lâu dài. Theo nghiên cứu của Cisco: trong khi các 

doanh nghiệp lớn đi nhanh hơn thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

chỉ có 10,7% cho biết họ đang đầu tư vào việc nâng cấp phần mềm và phần cứng 

CNTT. Chuyển đổi số chắc chắn sẽ thành công hơn trong những tổ chức có hạ tầng 

công nghệ đồng bộ, ổn định, ít xuất hiện các "ốc đảo" sẽ giúp xây dựng một hạ tầng dữ 

liệu vừa mạnh, vừa sạch, được thu thập và sắp xếp một cách có hệ thống từ nhiều 

nguồn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp quy mô 

lớn như các tập đoàn, các ngân hàng mới có đủ nguồn lực tài chính và nhân sự để xây 

dựng hạ tầng công nghệ và dữ liệu cho riêng mình; giải quyết bài toán chuyển đổi số 

cho quy mô hàng triệu khách hàng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nên sử 

dụng hạ tầng công nghệ dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung do các đối tác công 

nghệ lớn phát triển và cung cấp các ứng dụng (Phần mềm ViPRO: Phần mềm ViPRO 

được xây dựng, vận hành đã đáp ứng yêu cầu về đăng ký và cập nhật thông tin của các 

bên tham gia (tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác cung cấp giải pháp); hỗ trợ 
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tìm kiếm chuyên gia; MobiCA - Giải pháp cung cấp dịch vụ ký số trên  SB Token và 

ký số qua sim PKI,…) 

Thứ hai, các doanh nghiệp lớn nên tuyển dụng, thuê các đội ngũ chuyên gia có 

kinh nghiệm; bổ sung thêm nguồn nhân lực hiện có. Theo khảo sát của PwC, chỉ có 

khoảng 30% doanh nghiệp có khả năng tự đánh giá mạnh về kỹ thuật số. Hầu hết các 

doanh nghiệp thường bỏ qua yếu tố năng suất tổng hợp chung của toàn bộ doanh 

nghiệp. Để kết nối những vùng công việc và các quy trình kèm theo, đôi khi là rời rạc 

của doanh nghiệp, cần có cái nhìn tổng quan để từ đó thiết lập bài toán và tìm lời giải 

phù hợp. Vì vậy, có thể thấy các doanh nghiệp rất cần đội ngũ chuyên gia, đặc biệt là 

những người đã được chứng minh qua hiệu quả công việc, được cộng đồng ghi nhận. 

Việc kết nối giữa chuyên gia - doanh nghiệp có thể được làm giàu bởi mối quan hệ với 

bên thứ ba cung cấp công nghệ, giải pháp. Để áp dụng được các công cụ kỹ thuật số 

vào trong quy trình sản xuất kinh doanh, không chỉ đòi hỏi lao động trong doanh 

nghiệp phải biết cách sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị, phần mềm hiện đại mà còn 

phải đảm bảo khả năng sửa chữa khi có lỗi phát sinh và tiến hành các hoạt động bảo 

trì, bảo dưỡng thường xuyên. Các tổ chức làm nhiệm vụ môi giới và dịch vụ trong thị 

trường công nghệ để kết nối giữa nguồn cung và cầu công nghệ còn hạn chế, dẫn đến 

doanh nghiệp thiếu sự cập nhật và hiểu biết về những xu thế công nghệ mới. 

Thứ ba, doanh nghiệp nên tiến hành đầu tư áp dụng các giải pháp hỗ trợ để bảo 

mật thông tin trong doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin 

tạo ra động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng làm nảy sinh những nguy cơ 

về lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm mạng lợi dụng tiến hành các hoạt động 

vi phạm pháp luật. Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức hết 

được tầm quan trọng trong việc đầu tư áp dụng các giải pháp hỗ trợ để bảo mật thông 

tin trong doanh nghiệp. “Ngấm đòn” từ khủng hoảng kinh tế gây ra bởi dịch Covid-19, 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhân cơ hội này tự nhìn nhận, sát hạch lại năng lực 

thực sự, sức chống chịu, thích ứng trước biến cố thị trường; rà soát, đánh giá, cơ cấu 

nguồn nguyên vật liệu, khách hàng và tìm ra hướng đi mới chủ động hơn, xây dựng 

phương án đổi mới mô hình sản xuất, phát triển các kênh bán hàng mới, chiến lược bán 

hàng mới hiệu quả ngoài ra các doanh nghiệp cũng đã nhận ra nhận thức mới, xu 

hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại mới trên nguyên tắc 

từ xa, hạn chế tiếp xúc. 

Thứ t , nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Một trong những khó khăn lớn mà 

doanh nghiệp gặp phải khi tiến hành ứng dụng công nghệ số nằm ở sự thiếu hụt nguồn 

nhân lực nội bộ chất lượng cao. Để có được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, các 

doanh nghiệp cần phải đặc biệt chú trọng vào công tác tuyển dụng. Vì tuyển dụng là 

một trong những hoạt động có tác động đến chất lượng nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó,  các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược việc phát triển nguồn 

nhân lực trình độ cao để đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng các công nghệ mới trong 

doanh nghiệp; cũng như tạo ra điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên có cơ hội được 

học tập và rèn luyện nâng cao trình độ CNTT của mình. 
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Đề xuất đối với Chính phủ 

Theo tổng hợp khảo sát, mong đợi lớn nhất của doanh nghiệp đối với Chính phủ 

trong việc tạo điều kiện cho sử dụng công nghệ số là nằm ở lĩnh vực cải cách thể chế. 

Dù đã tích cực triển khai xây dựng chính phủ điện tử, xong việc quản lý hồ sơ, văn bản 

trên môi trường mạng còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa phổ biến rộng rãi trên phạm 

vi quốc gia. Một số doanh nghiệp vẫn phải đồng thời lưu trữ cả hai loại văn bản, văn 

bản gốc bằng giấy và dữ liệu điện tử dẫn đến nhiều khó khăn trong lưu trữ và xử lý, đề 

nghị chính phủ tiến tới loại bỏ hoàn toàn văn bản giấy ra khỏi quy trình sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Chính phủ có thể tổ chức thêm các buổi tọa đàm về sử dụng công nghệ số để 

hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo một cách bài bản và quy mô. 

Bên cạnh đó, các đề xuất liên quan đến phát triển hài hòa hệ thống các quy tắc, 

quy định về công nghệ số giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới 

cũng được nhiều doanh nghiệp đưa ra. Hiện tại, hệ thống thể chế, chính sách cũng như 

các thiết chế thực thi, giải quyết tranh chấp và hiệu lực của cơ quan thực thi liên quan 

đến phát triển nền kinh tế số còn yếu. Đặc biệt, chúng ta còn thiếu khung pháp lý đồng 

bộ về xây dựng chính phủ điện tử như quy định về quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu; 

bảo mật thông tin cá nhân; xác thực và định danh điện tử; lưu trữ điện tử,… Chính phủ 

Việt Nam cần chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng khung pháp lý cho phù hợp 

với khu vực và toàn cầu về công nghệ số. 

Kết luận 

Chuyển đổi số là cơ hội và cũng là thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam 

trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, các doanh nghiệp, hay các nhà quản trị cần phải chuẩn 

bị sẵn sàng cho sự thay đổi sẽ diễn ra liên tục và và rất khó khăn này. Với nền tảng 

công nghệ có sự thay đổi nhanh chóng theo hướng tích cực, sự ủng hộ của Chính phủ 

thông qua việc xác định chuyển đổi số chiến lược quốc gia cũng như ban hành, thực thi 

các chính sách cụ thể, hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam đang ở 

thời kỳ rất sôi động. Kỳ vọng sự chuyển mình kịp thời của các doanh nghiệp sẽ tạo ra 

thế và lực mới, nâng cao hơn nữa đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát 

triển của đất nước. 
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Professional ethics of accounting and 

auditing in the context of integration 

Nguyễn Thị Thu Hằng - CQ56/21.05CLC 

ountries around the world have regulations on professional ethics for 

accounting and auditing. In Vietnam, the basic ethical principles of 

accounting and auditing profession are prescribed in Circular 70/2015/TT-

BTC on professional ethics standards for accounting and auditing promulgated by the 

Minister of Finance, specifically as follows: 

(a) Integrity: Be forthright and honest in all professional and business relationships; 

(b) Objectivity: Not allowing bias, conflict of interest or any unreasonable 

influence to govern its professional and business judgments; 

(c) Professional competence and prudence: Demonstrate and maintain the 

professional knowledge and skills necessary to ensure that a client or business owner is 

provided with quality professional service based on the up-to-date professional, legal, 

and technical knowledge, and act with caution and under applicable professional and 

technical standards; 

(d) Confidentiality: Information obtained from professional and business 

relationships must be kept confidential, therefore, no information may be disclosed to 

third parties without the consent of the competent party, unless having the right or 

obligation to provide information as required by law or regulatory authority, 

professional bodies or organizations, and also not use the information for the personal 

benefit of accountants, professional auditors or third parties; 

(e) Professional capacity: Must comply with relevant laws and regulations, and 

avoid any actions that reduce one's professional reputation. 

Urgent requirements to develop professional ethics skills 

The Industrial Revolution 4.0 creates great challenges for accounting and 

auditing training, and at the same time, also creates great opportunities for those who 

are doing and will work in this field. Requirements for developing professional ethics 

skills in accounting - auditing are set out in the context of: 

Firstly, a large number of students are trained, which exceeds the demand for the 

workforce in the accounting and auditing professions. Accounting and auditing are still 

attractive majors, attracting many students every year. The training in accounting and 

C 
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auditing is carried out at many public and non-public economic and financial universities 

in the country. Considered as one of the hot majors in many universities and colleges, 

the accounting industry is currently facing an overabundance of human resources. The 

reason is due to excess quantity but lack of quality. According to feedback from 

businesses recruiting personnel for the accounting department, up to 80% - 90% of the 

recruited students have not been able to immediately access the real accounting job. 

Secondly, in Vietnam as well as in many countries around the world, the status 

of the quality of financial statements still reveals some limitations. 

Investigative data of the American Association of Fraud Investigators with an 

investigation conducted in 114 countries, including Vietnam, shows that fraud has 

adversely affected the quality of financial statements, created a negative impact on 

financial reporting and inaccurate information for investors. This situation mainly 

occurs in private enterprises, small-sized companies have the highest in terms of both 

damage and frequency of occurrence. The reason is due to the lack of strict control, 

creating conditions for fraud to appear and also due to the lack of professional ethics in 

the workforce, managers or business owners. 

In addition, fraud on financial statements occurs with a much lower frequency 

than corruption, or misappropriation of assets. However, the damage caused by fraud 

on the financial statements is not small, the average damage caused by fraud on the 

financial statements is very large. 

Thirdly, in the context of global integration, career opportunities are expanded 

with people with professional capacity and understanding of the accounting regimes of 

other countries. Accounting and auditing work no longer depends on geographical 

location. However, this also becomes a disadvantage for accountants and auditors who 

have limited professional qualifications, refuse to update trends, access information 

technology, and hone soft skills. Their jobs and incomes are being threatened by other 

accountants and auditors around the world. 

Along with that, with the development of artificial intelligence, accounting and 

auditing jobs handled by computers have been placing higher requirements in 

accounting and auditing: data processing and analysis by computer networks, 

information security and so on make the requirements for accounting - audit quality 

has changed step by step compared to the past. 

Some proposed solutions to improve professional ethics in accounting and 

auditing 

Professional ethics are guidelines for members to always maintain a correct 

professional attitude to protect and enhance the reputation of the profession. To 

continue to improve the professional ethics of accountants and auditors in the coming 

time, it is necessary to focus on the following key contents: 
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First, State agencies need to establish a legal environment for professional 

activities in the current market economy conditions. Research and promulgate a full 

range of legal documents on professional practice, which emphasize the roles, powers, 

and responsibilities for professional organizations and associations. 

Second, to arouse the sense of professional ethics of accountants and auditors, 

which requires the practicing team to participate in a professional ethics practice 

program as a compulsory program to obtain a degree or issue a practicing certificate. 

Paying attention to praising and honoring individuals and organizations that meet the 

criteria of transparency, honesty, and not causing misleading professional information; 

put in place measures to prevent unethical behavior. 

Third, professional associations must strengthen the inspection and supervision of 

members in professional activities. According to experts, professional organizations that 

encourage and supervise all members must always behave ethically and comply with this 

charter. Although the sanctions of the Professional Association when sanctioning 

violations against accountants and auditors are not equal to the judgments of the Court, 

they have a great influence. For example, although the maximum penalty is expulsion 

from a professional organization, even without compensation or imprisonment, it leads 

to the possibility of forfeiture of the right to practice as an accountant. Thus, on a certain 

level, the control by the Charter of Professional Ethics, may even be stricter than the law, 

because even if there are not enough factors to bind the legal obligations, professional 

organizations can still rely on it to adjudicate violations. 

Fourth, businesses need to build a good management regime, method and 

professional working environment, which is to build "corporate culture". These are 

important factors that contribute significantly to the quality of professional activities, 

so that practitioners can rest assured to work, dedicate and have conditions to improve 

professional qualifications and skills. In addition, there should be close links and 

coordination with training institutions and professional organizations. Accounting and 

auditing firms can accept final-year students to practice and gain early access to reality 

and the professional environment. 

Fifth, each accountant and auditor himself must grasp the requirements of 

professional ethics standards which are clearly specified in Circular No. 70/2015/TT-

BTC. Constantly improve professional development, regularly cultivate and practice 

the qualities of a professional officer, have a market-oriented attitude, learn and draw 

practical experience. This job contributes to the formation of professional skills, as 

well as qualities to become a professional practitioner. 

References: 

 ộ Tài chính (201 ), Thông t  số  0/201 /TT- TC ngày 08/ /201  ban hành chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. 

https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/dao-duc-nghe-nghiep-ke-toan-

kiem-toan-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-133901.html 
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Doanh nghiệp thực hiện ký kết điện tử - 

Cơ hội và thách thức 

Tô Bích Ngọc - CQ58/11.07 

rong bối cảnh dịch Covid 19 bùng phát, thực hiện giãn cách xã hội, các bên 

không thể gặp gỡ trực tiếp để ký kết hợp đồng truyền thống. Để bảo đảm hoạt 

động kinh doanh thông suốt trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, các 

doanh nghiệp tìm cách giải bài toán duy trì ký kết các tài liệu với đối tác, cũng như tài 

liệu nội bộ. Đây là lý do nhu cầu với giải pháp ký kết điện tử tăng vọt trong thời gian 

vừa qua và trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần đông 

các doanh nghiệp chỉ mới dám “bước một chân” vì còn băn khoăn về các vấn đề pháp 

lý, tính ứng dụng thực tế. 

Tình hình thực hiện ký kết điện tử của doanh nghiệp 

Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, các phương thức 

giao kết hợp đồng cũng dần được đổi mới từ hợp đồng giấy thông thường sang hợp 

đồng điện tử vì khả năng tiết kiệm thời gian, chi phí, sự kết nối và trao đổi dữ liệu 

nhanh chóng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh, việc gặp mặt trực tiếp đối tác là thứ 

gì đó “xa xỉ”. 

Theo Prescient & Strategic Intelligence, trên thế giới, việc ứng dụng ký kết điện 

tử tăng trưởng không ngừng ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, thị trường này được dự báo sẽ 

đạt tỷ lệ tăng trưởng kép CAGR gần 266% trong giai đoạn 2021-2030. 

Theo ghi nhận từ FPT, tại Việt Nam, trong ba tháng tâm điểm của dịch Covid-19 

lần thứ 4, nhu cầu sử dụng hợp đồng điện tử, chữ ký số của các doanh nghiệp, tổ chức 

đã tăng đến 100% so với thời điểm dịch chưa bùng phát trở lại. Trung bình, mỗi tháng 

có hàng trăm doanh nghiệp liên hệ với các chuyên gia để nhận tư vấn triển khai việc ký 

kết hợp đồng điện tử. Lượng hợp đồng, hồ sơ được xử lý thông qua nền tảng 

FPT.eContract tăng lên tới con số gần 500.000. 

Hàng trăm doanh nghiệp đã quyết định đưa “ hợp đồng điện tử” vào danh sách 

“hàng thiết yếu” trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Nhiều 

doanh nghiệp/đơn vị đã sớm chuyển đổi và áp dụng hiệu quả như Vinamik, Vietjet Air, 

T 
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Vietbank, Ford Việt Nam, Sony Việt Nam, Toyota Financial Group, Be Group, ACS, 

30 Shine… 

Cơ hội ký kết điện tử của doanh nghiệp 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu kiểm 

soát, thời gian ký kết hợp đồng của nhiều doanh nghiệp thường rơi vào trạng thái 

“không thể xác định” bởi các quy định hạn chế di chuyển điều đó đã dẫn đến chỉ trong 

7 tháng đầu năm 2021, có gần 80.000 doanh nghiệp đã phải rời bỏ thị trường. Đứng 

trước tác động tiêu cực như vậy, việc ký kết điện tử trở thành nhu cầu thiết yếu của 

mọi doanh nghiệp nhằm đảm bảo kinh doanh không gián đoạn nhất là khi không thể 

tiếp xúc trực tiếp, chuyển phát giấy tờ khó khăn hay gặp rào cản về khoảng cách địa lý. 

Hợp đồng điện tử chính là “cứu tinh” khi cho phép các doanh nghiệp ký kết hợp đồng 

từ xa trong thời điểm “ngăn sông cấm chợ” này. Rõ ràng, đây là cơ hội rất tốt để Việt 

Nam có thể đẩy mạnh ký kết hợp đồng điện tử. 

Việc ký kết điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên đến 80% chi phí và thời gian 

thực hiện khi quy trình ký kết hoàn toàn là tự động từ khâu tạo lập - chuyển ký - lưu 

trữ và bảo mật đều được thực hiện nhanh chóng và hoàn toàn qua Internet. Chỉ cần có 

máy tính, laptop, smartphone/tablet là có thể ký kết mà không cần sắp xếp một cuộc 

gặp trực tiếp. Nhờ vậy, có thể tiết kiệm thời gian chờ đợi, không làm gián đoạn việc ký 

kết vì bất cứ lý do khách quan nào. Hơn thế nữa, ký kết điện tử không chỉ đảm bảo 

kinh doanh không gián đoạn mà sẽ là bước đệm cho chuyển đổi số trong tương lai. 

Việc thay đổi phương thức ký kết là một trong những giải pháp giúp doanh 

nghiệp tăng tốc hiệu quả vận hành, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai. Khi nhiều 

doanh nghiệp chủ động dịch chuyển sẽ tạo thành làn sóng thúc đẩy phát triển giao 

thương đồng bộ. Với các quy trình nội bộ, khi áp dụng các giải pháp công nghệ về ký 

kết điện tử sẽ thay đổi trải nghiệm cho cả nhân viên, lãnh đạo công ty, nâng cao hiệu 

suất trong xử lý công việc hàng ngày. 

Việt Nam cũng có hàng loạt các chính sách hỗ trợ hành lang pháp lý cho việc ký 

kết điện tử đa lĩnh vực như Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, Nghị định số 130/2018 về chữ ký số và dịch 

vụ chứng thực chữ ký số, Luật Lao động số 45/2019/QH14 cho phép ký hợp đồng lao 

động điện tử… Đây là thời điểm vàng để doanh nghiệp chuyển đổi sang ký kết điện tử 

để tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội và tăng tốc phát triển, thuận lợi ngay từ điểm khởi 

đầu là ký kết hợp đồng. 
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Thách thức việc thực hiện ký kết điện tử 

Bên cạnh những cơ hội rất lớn, Việt Nam cũng đứng trước không ít những khó 

khăn, thách thức trong quá trình thực hiện ký kết hợp đồng điện tử. 

Về hành lang pháp lý, câu chuyện pháp lý liên quan đến việc xác nhận thanh 

toán hồ sơ nghiệm thu, thanh toán… đang là một trong những vấn đề cấp thiết trong 

việc ký kết điện tử. Theo khảo sát có tới 92% doanh nghiệp đồng ý ký kết điện tử là xu 

hướng dịch chuyển tất yếu nhưng lại bày tỏ sự e ngại về tính pháp lý, chưa hiểu rõ giải 

pháp ký kết điện tử. Dù quy trình nghiệp vụ áp dụng khác nhau, các doanh nghiệp đều 

có chung những băn khoăn về tính pháp lý, thuyết phục đối tác đăng ký sử dụng dịch 

vụ cùng với doanh nghiệp. 

Vấn đề bảo mật thông tin của doanh nghiệp là chính đáng và dễ hiểu khi thông 

tin về các giao dịch điện tử, ngoài việc được lưu trữ trên hệ thống riêng của doanh 

nghiệp, còn được sao lưu trên hệ thống của đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số, để phục vụ cho công tác bảo trì, khắc phục sự cố kỹ thuật khi dữ liệu điện tử của 

doanh nghiệp gặp sự cố hoặc bị can thiệp bởi một bên thứ ba bất kỳ. Vấn đề thông tin 

do hacker mạng tấn công cũng là một trong những rủi ro cho các bên trong việc ký kết 

hợp đồng điện tử. Pháp luật giao dịch điện tử hiện hành không quy định rõ nghĩa vụ 

bảo mật thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Vì vậy, để đảm 

bảo yếu tố bảo mật thông tin, không còn cách nào khác, doanh nghiệp phải quy định 

nghĩa vụ bảo mật thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trong 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị này. 

Doanh nghiệp gặp khó khăn từ việc thay đổi nhận thức, thói quen của ban lãnh 

đạo, cấp quản lý, nhân viên. Số lượng cũng như tỷ lệ nhân viên có kiến thức chuyên 

sâu về ký kết điện tử chưa nhiều, mới chỉ có 63% các doanh nghiệp có trên 10% cán 

bộ có khả năng ký kết hợp đồng điện tử. Mặc dù trình độ về thương mại điện tử ở cấp 

độ cơ bản đạt mức cao nhưng về các hoạt động nghiệp vụ ký kết hợp đồng điện tử, 

mức phổ cập còn thấp. 

Giải pháp thúc đẩy việc thực hiện ký kết hợp đồng 

Thứ nhất, nỗ lực hoàn thiện và đồng bộ hoá hành lang pháp lý giúp hình thức 

ký kết điện tử được công nhận rõ nét và có thể liên kết chéo để kiểm tra, xác thực 

thông tin. 
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Thứ hai, Nhà nước phải xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền 

thông tốt. Hệ thống thông tin cần phải đảm bảo về tốc độ truyền dẫn thông tin đủ lớn, 

độ ổn định và an toàn cao. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo mức giá, chi phí phù hợp 

và chất lượng dịch vụ tốt để doanh nghiệp có thể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 

thuật riêng của mình nhằm phục vụ các giao dịch điện tử đặc biệt là ký kết điện tử. 

Thứ ba, để phòng ngừa rủi ro trong ký kết điện tử, doanh nghiệp cung cấp hàng 

hoá, dịch vụ cần tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện ký kết 

điện tử: xây dựng chiến lược ứng dụng thương mại điện tử và hợp đồng điện tử trong 

doanh nghiệp; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử; đào tạo nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu của thương mại điện tử. 

Thứ tư, các doanh nghiệp đã và đang tham gia thực hiện ký kết điện tử thì xây 

dựng hệ thống khách hàng tin cậy, xây dựng chiến lược ứng dụng thương mại điện tử, 

nâng cao kiến thức và kỹ năng về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử với các đối tác 

trong và ngoài nước nhưng cần nắm vững hệ thống luật quốc tế cũng như luật nước sở 

tại về giao dịch điện tử kèm theo các mẫu hợp đồng điện tử chuẩn mực. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Ký kết điện tử - Chuyển đổi ph  ng thức để tăng tốc cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt (2021), 

https://vtv.vn/cong-nghe/ky-ket-dien-tu-chuyen-doi-phuong-thuc-de-tang-toc-canh-tranh-cho-doanh-

nghiep-viet-20210920144604775.htm 

Ký kết hợp đồng điện tử: Pháp lý rõ ràng, xác minh sau ký trong 3 giây (2021), 

https://vneconomy.vn/ky-ket-hop-dong-dien-tu-phap-ly-ro-rang-xac-minh-sau-ky-trong-3-giay.htm 

 

Thư giãn: 

LẶNG LẼ, ÊM XUÔI 

Bị cáo nhất định không chịu nhận tội. Y thanh minh: 

- Thưa ông chánh án, trong vụ này tôi thật tình chỉ là người cố gắng làm cho mọi chuyện 
lặng lẽ, êm xuôi. 

- Ông chánh án nói đầy mỉa mai: Thật ư, thế anh hãy giải thích tại sao lại đánh bên 
nguyên tả tơi rơi rụng đến nỗi người ta bị ngất xỉu cả tiếng đồng hồ. 

- Tôi ngạc nhiên về sự chậm hiểu của ông đấy. Nếu không mạnh tay như vậy thì làm sao 
tránh được ồn ào, ầm ĩ cơ chứ. 
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Điểm mạnh và điểm yếu trong quy trình 

 ogictis của Tân Cảng Sài Gòn 

Vũ Thị Ngọc Hà - CQ56/21.18  

Điểm mạnh trong quy trình  ogictis của Tân Cảng Sài Gòn 

Tân Cảng Sài Gòn có hệ thống kho cảng nằm ở các vị trí đắc địa trên cả nước, 

mạng lưới chi nhánh phân bổ khắp cả nước, nguồn lực tài chính lớn mạnh, Dữ liệu 

khách hàng lớn, tích cực ứng dụng công nghệ và các thiết bị hiện đại hóa. Tân Cảng 

Sài Gòn (SNP) Logistics cũng chủ động làm tốt công tác chăm sóc khách hàng truyền 

thống đồng thời tăng cường phối hợp hiệu quả với Phòng Marketing của SNP Phát 

triển công tác thị trường, PR; triển khai tích cực chính sách khách hàng thân thiết 

Loyalty; hoàn thiện quy trình điều hành bãi tập trung cho ICD Long Bình; tích cực 

phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và các chi cục hải quan liên quan trong 

việc triển khai thực hiện Đề án “Thủ tục hải quan trong logistics và chống ùn tắc hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái”. 

SNP Logistics đã phát huy mạnh mẽ vai trò của đơn vị chủ trì quản trị, kết nối 

các công ty thành viên trong toàn hệ thống logistics; triển khai hiệu quả công tác quản 

trị hệ thống, điều hành sản xuất bảo, đảm hoạt động của hệ thống cơ sở của cảng thông 

suốt, an toàn. SNP Logistics đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, SNP Logistics 

vừa ký và triển khai dịch vụ với nhiều khách hàng mới: Trúng thầu Panasonic Life 

Solution và ký 9 hợp đồng, cung cấp giải pháp dịch vụ 4PL cho khách hàng mới 

Master Sofa tại khu vực Bình Dương; triển khai thêm gói dịch vụ C/O cho 2 khách 

hàng Danu Sài Gòn và Gain Lucky. 

Điểm yếu trong quy trình  ogictis của Tân Cảng Sài Gòn 

Các doanh nghiệp logistics Tân Cảng Sài Gòn hoạt động còn manh mún, thiếu 

kinh nghiệm và chuyên nghiệp, phần lớn chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản, dịch vụ các 

chuỗi cung ứng nhỏ, ít giá trị gia tăng hay gia công cho các công ty nước ngoài. Tiềm 

lực về tài chính của các doanh nghiệp logistics Việt Nam còn yếu (80% doanh nghiệp 

thành lập có vốn điều lệ vài tỷ đồng), tổ chức mạng lưới toàn cầu, hệ thống thông tin 

còn rất hạn chế. Nguồn nhân lực làm dịch vụ logistics chưa qua đào tạo bài bản và còn 

thiếu, yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt thiếu các chuyên gia logistics giỏi, có 

năng lực ứng dụng và triển khai tại các doanh nghiệp. 



38 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 03/2022 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  

 

 

Mặt khác, sự liên kết giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics với nhau và với 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ và tin tưởng. Đây là 

một trong những lý do làm dịch vụ logistics của chúng ta kém phát triển so với yêu 

cầu. Tỷ lệ thuê ngoài logistics còn rất thấp, khoảng 25% - 30%, trong khi của Trung 

Quốc là 63,3% (2010), Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu trên 40%. 

Chi phí logistics tại Tân Cảng Sài Gòn khá cao, chiếm 20,8% GDP (năm 2016), 

trong đó chi phí vận tải chiếm 40% - 50% giá thành sản phẩm (tỷ lệ này là 15% ở các 

quốc gia khác). Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ của các 

doanh nghiệp Việt Nam (VN). Nguyên nhân dẫn đến chi phí cao là do hạ tầng giao 

thông vận tải yếu kém, công nghệ thông tin chưa hỗ trợ hiệu quả nên dẫn đến ùn tắc 

giao thông và năng suất thấp, kết nối hạ tầng, khả năng xếp dỡ và trung chuyển 

container còn hạn chế, thời gian thông quan tại cảng kéo dài. 

Cơ sở hạ tầng ngành logistics Tân Cảng Sài Gòn chưa đáp ứng 

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn TP.HCM phát triển với tốc 

độ cao, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng khối lượng vận tải hàng hóa. 

Trong khi đó vận tải đường biển, đường sông khá ổn định. Riêng vận tải đường 

hàng không chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa TP.HCM 

với các quốc gia trên thế giới (chủ yếu bằng đường biển) có sự tăng trưởng chậm 

hơn so với hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa TP.HCM với các địa phương khác 

(đường bộ, đường sông). 

Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), khu vực cảng TP.HCM đứng đầu cả 

nước về sản lượng container thông qua, chiếm 58,81% thị phần. Trong đó, riêng Tân 

Cảng Cát Lái (quận 2) chiếm đến 48% thị phần cả nước và chiếm 80,89% thị phần khu 

vực cảng TP.HCM. Có được vị thế đó là nhờ Cát Lái nằm gần trung tâm TP.HCM, gần 

các khu công nghiệp, kho hàng của các DN Đồng Nai, Bình Dương; có đầy đủ các 

dịch vụ hậu cần gồm: kho bãi, giao nhận, vận chuyển và đặc biệt tại đây quy tụ rất 

nhiều hãng tàu quốc tế. 

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất được thiết kế với năng 

lực tiếp đón 23 triệu hành khách vào năm 2020. Tuy nhiên, năm 2014, sân bay Tân 

Sơn Nhất đã đạt 22.140.348 lượt hành khách và 408.006 tấn hàng hóa. Đến năm 2015, 

Tân Sơn Nhất đã đón trên 25 triệu hành khách, vượt tải thiết kế. Mặc dù sẽ được mở 

rộng diện tích đất về phía Bắc hơn 8 ha nhưng sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có thể nâng 

công suất thiết kế đến 25 triệu hành khách/năm. 

Hiện tại, TP.HCM chưa có đường sắt nối vào các cảng biển, hiện chỉ có một 

tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua các tỉnh và kết thúc tại ga Sài Gòn. Theo quy hoạch 
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đã được Chính phủ phê duyệt, TP.HCM sẽ có 8 tuyến đường sắt đô thị (metro). Đặc 

biệt, với 3 tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, cơ bản mạng lưới đường sắt đô 

thị đã kết nối đến hầu hết các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao của TP.HCM. 

Các trung tâm logistics Tân Cảng Sài Gòn vẫn còn nhiều vấn đề 

Sau khi thực hiện kế hoạch giải tỏa, di dời các cảng Sài Gòn, Tân Cảng và ICD 

Trường Thọ - Thủ Đức, Thành phố còn 2 cảng biển lớn là Hiệp Phước và Cát Lái. 

Cảng Tân Cảng - Cát Lái hiện là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất VN, nằm 

gần các khu công nghiệp, khu chế xuất phía Bắc TP.HCM và khu công nghiệp các tỉnh 

Bình Dương và Đồng Nai. Cảng có diện tích 130 ha, 1.424m cầu tàu (8 bến), được 

trang bị hệ thống quản lý, khai thác container hiện đại cho phép tối ưu hóa năng lực 

khai thác cảng, giảm thời gian giao nhận hàng,... Để phát triển thành Trung tâm 

logistics loại 1 của khu vực phía Nam, Công ty TNHH MTV Phát triển khu công 

nghiệp Sài Gòn đã có dự án xây dựng trung tâm logistics khoảng 66 ha tại cảng Cát 

Lái và nối kết theo đó là khu vực khoảng 40ha thuộc khu công nghiệp Cát Lái (giai 

đoạn 2). Đây là nội dung thuộc Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của 

Thành phố giai đoạn 2008 - 2010 và đã được  BND TP.HCM chấp thuận chủ trương 

quy hoạch khu vực logistics tại Cát Lái (theo văn bản số 4278/VP-TM ngày 18 tháng 6 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố). 

Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước hiện có diện tích 18,7ha, cầu tàu 420m, bãi chứa 

hàng 17ha, có khả năng thông qua 9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Với vị trí chiến lược 

nằm ở giao điểm giữa vùng phía Nam của TP.HCM và Biển Đông, kết nối với các 

tuyến đường vành đai và hàng loạt khu công nghiệp, cảng Tân Cảng - Hiệp Phước là 

nơi tập trung xuất nhập khẩu hàng hóa của các khu công nghiệp phía Nam Thành phố 

và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang triển 

khai đầu tư thêm 5.000m cầu tàu, 300ha bãi chứa hàng, xây dựng cảng container và 

cảng tổng hợp tại khu công nghiệp Hiệp Phước. 

Ngoài hai khu vực trên, khu Công nghệ cao (quận 9) cũng vừa hoàn thành xây 

dựng kho ngoại quan và trung tâm logistics với tổng diện tích hơn 10ha nhằm đáp 

ứng nhu cầu phân phối nội địa và xuất khẩu cho các DN trong khu Công nghệ cao và 

DN các tỉnh lân cận. Trung tâm logistics tại khu Công nghệ cao bao gồm hệ thống 

kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS (container - freight station), kho thường, kho 

lạnh và bãi chứa container với chức năng hoạt động như điểm thông quan nội địa 

ICD. Với vị trí nằm gần đường vành đai 2, khu vực giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, 

Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, trung tâm sẽ tập trung phát triển dịch vụ logistics 

tích hợp trọn gói và đồng bộ các phương thức vận chuyển đường bộ, đường thủy và 

đường hàng không. 
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Khả năng cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics Tân Cảng Sài Gòn còn kém 

Cả nước hiện nay có khoảng 3000 công ty tham gia cung cấp các loại hình dịch 

vụ logistics, trong số đó 70% có trụ sở ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và có 

khoảng 30 công ty logistics đa quốc gia. DN nước ngoài chiếm phần lớn thị phần vận 

tải viễn dương tại VN, gồm vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ cảng của VN ra nước 

ngoài. Nhìn chung, DN logistics trong nước có thế mạnh về hoạt động nội địa, cung 

cấp các dịch vụ logistics giản đơn 2PL: làm giao nhận, vận tải, lưu kho, đại lý thủ tục 

hải quan,... Phần lớn DN trong nước đóng vai trò như những nhà cung cấp dịch vụ vệ 

tinh cho các công ty logistics nước ngoài. Thiếu vốn và nhân lực là 2 yếu tố cơ bản 

làm cho các DN logistics trong nước kém sức cạnh tranh so với DN logistics nước 

ngoài. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng còn nhiều hạn chế, 

phần lớn website DN logistics trong nước thiếu các tiện ích mà khách hàng cần như: 

công cụ theo dõi đơn hàng, theo dõi chứng từ, xem lịch tàu, e-booking,... 

Ở góc độ sử dụng dịch vụ logistics, phần lớn DN trong nước chưa đánh giá đúng 

tầm quan trọng và hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ logistics, họ thường đồng nhất 

logistics với dịch vụ vận tải hoặc cho thuê kho bãi và cũng chưa quen sử dụng dịch vụ 

logistics thuê ngoài. Điều đó dẫn đến chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa tăng cao, 

giảm sức cạnh tranh đối với hàng nước ngoài. 

Kiến nghị giải pháp phát triển dịch vụ logistics đối với Tân cảng Sài Gòn 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

Thứ nhất, chủ động và tích cực tuyên truyền các quy định, chính sách về 

phòng chống dịch Covid-19. Chủ động ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh. SNP Logistics đẩy mạnh ứng dụng khách hàng đăng ký thủ tục dịch vụ 

và thanh toán trực tuyến trên hệ thống cảng điện tử ePort và Lệnh giao hàng điện tử 

(eDO). Tổng công ty cần chủ động sẵn sàng “đón sóng” EVFTA. 

Thứ hai, SNP Logistics cũng cần đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp 

logistics trong và ngoài nước; mở rộng kết nối thị trường quốc tế thông qua các diễn 

đàn, hệ thống đại lý quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu SNP Logistics.  

Thứ ba, sớm hình thành và phát triển nhanh thị trường dịch vụ logistics trọn 

gói 3PL dựa trên nền tảng: Hạ tầng bến cảng, kho bãi, giao thông được kết nối tối 

ưu; Môi trường pháp lý, công tác quản lý nhà nước (về logistics) minh bạch, hiệu 

quả. Cộng đồng DN logistics chuyên nghiệp, có nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng 
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dụng công nghệ hiện đại, đủ sức cung cấp dịch vụ logistics trọn gói 3PL với giá 

thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của các DN xuất nhập khẩu, phân phối (bán buôn, 

bán lẻ). 

Thứ tư, hình thành mạng lưới trung tâm logistics (trung tâm phân phối hàng 

hóa) để trung chuyển, cung cấp hàng hóa cho các chuỗi phân phối trong nội thành 

(siêu thị, cửa hàng bán lẻ,...). Phát triển các trung tâm logistics phục vụ trung chuyển 

hàng hóa giữa TP.HCM với các tỉnh/thành, hàng hóa xuất - nhập khẩu thông qua địa 

bàn TP.HCM. 

Thứ năm, định hướng phát triển e-logistics, có chính sách hỗ trợ DN ứng dụng 

kỹ thuật hiện đại trong quản trị logistics; xác định các điều kiện hỗ trợ phát triển nhà 

cung cấp dịch vụ logistics với hiệu suất và hiệu quả hoạt động cao. 

Thứ sáu, hình thành mạng lưới trung tâm phân phối hàng hóa để làm nơi tập 

trung, lưu trữ, cung cấp hàng hóa cho các chuỗi phân phối hoạt động trong nội thành 

(siêu thị, cửa hàng bán lẻ,...). Những trung tâm này được đặt tại các khu vực đầu mối 

giao thông như sân bay, bến cảng, ga đường sắt hoặc trên các tuyến đường lớn ở khu 

vực vùng ven, ngoại thành,... phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội, các quy hoạch ngành liên quan và có đủ quỹ đất để  thực hiện. 

Thứ bảy, TP.HCM có hệ thống logistics phát triển nhất và có tầm quan trọng 

nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trong khi đó, quá trình mở 

cửa, hội nhập đã thực sự diễn ra rất sâu rộng. Do đó, TP.HCM cần nhanh chóng xây 

dựng chương trình phát triển logistics, phát triển ngành này như một ngành hạ tầng 

kinh tế và như một ngành dịch vụ chủ lực. 

 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.tila.com.vn/tin-tuc/tp-hcm-hoi-thao--tim-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-

logistics.vip 

https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/Tim-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-logistics-

tai-Viet-Nam-130286.html 

https://tuoitre.vn/vi-sao-mot-container-tu-tphcm-xuong-vung-tau-dat-hon-di-singapore-

20200814094611315.htm 

https://neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/crceb/H%E1%BB%92NG_12.11.2020_T%C3%8

2N%20C%E1%BA%A2NG.pdf 
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Cơ hội và thách thức của cuộc  

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  

tới ngành nghề kế toán - kiểm toán  

Việt Nam  

 ê Thị Bích Ngọc - CQ56/21.14 

uộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ và toàn diện đến 

nền kinh tế - xã hội trên thế giới. Cùng với các quốc gia khác, Việt Nam cũng 

bị tác động không nhỏ bởi Cuộc cách mạng mang tính toàn cầu này. Xu 

hướng toàn cầu hóa về kế toán-kiểm toán ngày càng mạnh mẽ, các nền kinh tế rộng 

mở hơn, giao lưu nhiều hơn. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng làm thay 

đổi cơ bản phương thức thực hiện kế toán-kiểm toán hiện nay bằng việc áp dụng chứng 

từ điện tử, các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu trong tin học hóa. Vì vậy người lao 

động trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán buộc phải thay đổi để theo kịp sự biến đổi đó. 

Năng lực đối với người làm kế toán-kiểm toán không chỉ dừng lại ở trình độ hiểu 

biết và năng lực chuyên môn mà còn phải có kĩ năng tổ chức, quản trị thông tin, quản 

trị mạng, kỹ năng phân tích, dự báo, đánh giá,... Điều này đòi hỏi, hoạt động đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán cần có sự đổi mới căn bản từ chương 

trình, nội dung cho đến phương pháp đào tạo. Các tổ chức cần phải đảm nhiệm tốt vai 

trò và trách nhiệm đào tạo đội ngũ kế toán-kiểm toán, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng 

cao và phát triển năng lực,... hướng tới xây dựng nghành kế toán - kiểm toán của  

Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. 

Cơ hội 

Thứ nhất, tiếp cận gần hơn với trí tuệ nhân tạo 

CMCN 4.0 với sự phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng vạn vật, lưu 

trữ dữ liệu quy mô lớn, kết nối trên toàn thế giới... đã mở ra cơ hội tốt cho cá nhân, tổ 

chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận được với những phần mềm 

kế toán tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực. 

Thứ hai, cơ hội việc làm rộng mở 

CMCN 4.0 không chỉ là công cụ giúp các công ty kế toán nâng cao chất lượng, 

dịch vụ mà còn giúp mở rộng thị trường sang các nước khác nhờ kết nối internet.  

C 
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Do vậy, cơ hội sẽ ngày càng mở rộng cho đội ngũ kế toán, kiểm toán viên đạt chuẩn 

quốc tế, được công nhận hoạt động ở nhiều nước trên thế giới như: ACCA, ICAEW, 

Chương trình đào tạo kế toán quản trị Hoa Kỳ... Những chứng chỉ này có thể giúp kế 

toán - kiểm toán viên mở rộng tối đa phạm vi hoạt động của mình, nâng cao khả năng 

cạnh tranh nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam. Họ có cơ 

hội làm việc ở môi trường nước ngoài, vừa để học hỏi, vừa để trao đổi và ngược lại, 

các kế toán viên ở quốc gia được chấp nhận hành nghề ở Việt Nam cũng có thể làm 

điều tương tự cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán viên 

Điều quan trọng nhất là những tiến bộ từ cuộc CMCN 4.0 sẽ trở thành động lực 

giúp các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán trong nước 

phát triển, nắm bắt, thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới và có tầm nhìn 

kinh tế rộng mở hơn, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Trong xu 

thế toàn cầu hóa, đầu tư vượt xa phạm vi quốc gia, kế toán, kiểm toán viên chuyên 

nghiệp phải có tầm nhìn, đánh giá được năng lực tài chính một cách trung thực, bảo 

toàn các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, họ cũng phải trau dồi chuyên môn, trau dồi các kĩ 

năng mềm, có khả năng ngoại ngữ và tin học thành thạo, đặc biệt là nắm rõ được các 

chuẩn mực đạo đức của nghề. 

Thách thức 

Cùng với các cơ hội, lĩnh vực kế toán-kiểm toán Việt Nam cũng bị những ảnh 

hưởng không nhỏ: 

Thứ nhất: Vướng mắc trong áp dụng chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế: 

Hiện nay, giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực kế toán quốc tế 

hiện vẫn còn tồn tại một khoảng cách đáng kể, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá 

trình hội nhập của kế toán - kiểm toán Việt Nam. Sự khác biệt lớn nhất được thể hiện ở 

nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

được đánh giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị có thể thu được, nhưng lập theo VAS lại 

ghi theo giá gốc. 

Thứ hai: Thiếu hụt lao động chất lượng cao: Nhiều nghiên cứu cho thấy, nguồn 

nhân lực kế toán - kiểm toán của Việt Nam đã sẵn sàng hội nhập, nhưng số lượng còn  

hạn chế, có tới 2/3 sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán - kiểm toán chưa đáp ứng được 

yêu cầu của các nhà tuyển dụng xét trên nhiều khía cạnh. 

Thứ ba: Kỹ năng mềm của người lao động còn yếu: Báo cáo “Nhu cầu việc làm” 

của Công ty Tư vấn tuyển dụng toàn cầu Hays đã chỉ ra rằng, 98% nhà lãnh đạo tài 

chính tin rằng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng lãnh đạo có tầm quan trọng 
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ngang bằng, thậm chí còn cao hơn các kỹ năng chuyên môn. Tuy nhiên, theo nghiên 

cứu của Viện Khoa học, Lao động và Xã hội, các lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam 

mặc dù nhanh nhẹn, sáng tạo... nhưng lại thiếu và yếu các kỹ năng mềm (như làm việc 

nhóm, ngoại ngữ, tư duy phản biện,...), tính tuân thủ kỷ luật chưa cao. 

Thứ tư: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật còn hạn chế: Tại Việt Nam, 

công tác kế toán - kiểm toán hiện nay chủ yếu được thực hiện trên giấy tờ, sổ sách. 

Trong khi đó Cách mạng 4.0 lại chuyển hóa toàn bộ các dữ liệu đó thành thông tin điện 

tử, vừa đa dạng, vừa khó nắm bắt. Khảo sát thực tế cho thấy, kiến thức, hiểu biết, trình 

độ ứng dụng công nghệ thông tin của các kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam hiện 

nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều. Công tác đào tạo mới chỉ dừng lại ở truyền 

thụ kiến thức nền, chưa chuyên sâu, đa ngành, nhất là đối với những kiến thức mang 

tính đặc thù công nghệ, bảo mật và trí tuệ nhân tạo. 

Một số giải pháp cho ngành kế toán - kiểm toán 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về kế toán-kiểm toán với các nội 

dung đổi mới về nguyên tắc, quy trình phù hợp và tạo điều kiện cho ứng dụng công 

nghệ thông tin. Điều cốt lõi là các báo cáo tài chính và việc trình bày các báo cáo tài 

chính phải đảm bảo tính chuẩn mực và dễ hiểu. Dó đó, báo cáo tài chính cần phải được 

trình bày theo những nguyên tắc, những chuẩn mực, đảm bảo sự thống nhất chung. 

Thứ hai, nâng cao trình độ đội ngũ chuyên gia kế toán - kiểm toán. Không chỉ 

nâng cao trình độ, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, mà còn đảm bảo năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

Thứ ba, tăng cường phát triển các ứng dụng công nghệ, phục vụ cho hoạt động 

kế toán - kiểm toán, phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát tính tuân thủ pháp luật và 

các hoạt động dịch vụ về kế toán - kiểm toán. 

Thứ tư, phát triển hoạt động của các hội nghề nghiệp và quan hệ hợp tác quốc tế. 

Các hội nghề nghiệp về kế toán - kiểm toán cần có tiếng nói mạnh hơn trong xã hội. 

Thứ năm, xây dựng trung tâm Dự phòng dữ liệu, nâng cấp hệ thống an ninh, bảo 

mật ở mức độ cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt động được ổn định, an toàn, 

mang lại hiệu quả. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://m.tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/ke-toan-kiem-toan-trong-cuoc-cach-mang-cong-

nghiep-40-321054.html 

http://vaa.net.vn/cach-mang-cong-nghiep-4-0-tac-dong-nhu-the-nao-den-nghe-ke-toan-cua-viet-

nam/ 
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Ứng dụng mô hình Kế toán xanh  

tại Việt Nam -  ợi ích và kh  kh n 

Nguyễn Thị  an Anh - CQ57/11.06CLC 

hát triển bền vững đang trở thành xu hướng chung trên thế giới và thế giới 

đang hướng đến những hoạt động “xanh hóa” như: tăng trưởng xanh, trái 

phiếu xanh, kế toán xanh... Việc phát triển và ứng dụng kế toán xanh trở thành 

nhu cầu tất yếu với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kế toán xanh được coi là một 

công cụ quan trọng liên quan đến các khía cạnh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên 

đối với nền kinh tế và được xem là hướng chuyển đổi theo phương thức phát triển bền 

vững, đây cũng là hướng tiếp cận mới và lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển chung 

trên thế giới. Những năm gần đây, kế toán xanh trong hệ thống kế toán nói chung, 

được nhìn nhận như là một công cụ hữu ích cung cấp các thông tin về môi trường 

ngoài các thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho 

các nghĩa vụ bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Nhờ đó, sẽ giúp giảm các rủi ro về 

môi trường, cũng như rủi ro về sức khoẻ cộng đồng, đồng thời cải thiện công tác kế 

toán quản trị và tài chính môi trường ở phạm vi doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc chấp nhận kế toán xanh trong hoạt động doanh 

nghiệp hiện nay nói riêng và phát triển kinh tế nói chung thể hiện cam kết và trách 

nhiệm xã hội mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức hướng tới môi trường bền vững. 

 ợi ích và kh  kh n khi ứng dụng mô hình kế toán xanh tại Việt Nam 

Kế toán xanh là phương thức kế toán cố gắng tính toán các chi phí môi trường 

vào kết quả tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích của Kế toán xanh là 

giúp các doanh nghiệp hiểu và quản lý các mục tiêu kinh tế truyền thống và mục tiêu 

môi trường, từ đó hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Kế toán xanh có thể hiểu là 

một hệ thống kế toán hiện đại và toàn diện nhằm ghi chép, tổng hợp và lập báo cáo cho 

một tổ chức, để phản ánh đầy đủ các nội dung về tài sản, nợ phải trả, vốn đầu tư, 

nguồn thu và các khoản chi cho môi trường xanh của quốc gia - Theo Wikipedia. 

Qua nghiên cứu và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp trên thế giới, ta có thể 

thấy ứng dụng mô hình Kế toán xanh mang đến những lợi ích đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh cụ thể như sau: 

- Ứng dụng kế toán xanh, góp phần cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, đầy 

đủ và trách nhiệm, từ đó giúp cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt cơ quan 

P 
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quản lý, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác kinh doanh, việc áp dụng kế toán xanh thể 

hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó làm hài lòng 

và củng cố được niềm tin của các bên liên quan. 

- Cung cấp cho kế toán dự báo để lường trước các tác động của môi trường, một số 

yếu tố có thể gây ra cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức, từ đó giúp các nhà làm chính 

sách và quản trị doanh nghiệp có cách thức đối phó và giải quyết hợp lý. Nhờ đó, cũng 

sẽ giúp giảm các rủi ro về môi trường cũng như rủi ro về sức khoẻ cộng đồng, đồng thời 

cải thiện công tác kế toán quản trị và tài chính môi trường ở phạm vi doanh nghiệp. 

- Cung cấp thông tin, kiểm tra lợi nhuận, thu nhập và chi phí môi trường của 

doanh nghiệp để các nhà quản trị ra quyết định đầu tư kinh doanh phù hợp, qua đó, vừa 

có thể tìm kiếm lợi nhuận từ các dự án, vừa tránh được các khoản xử phạt liên quan 

đến môi trường. Kế toán xanh nếu được thực hiện tốt sẽ giảm được chi phí sản xuất, 

hạn chế các yếu tố đầu vào như nguyên liệu, năng lượng, nhân công ... bị tiêu hao 

trong quá trình gây ô nhiễm, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng lợi thế cạnh 

tranh do giảm được giá thành sản xuất. 

- Khắc phục được nhược điểm, hạn chế của kế toán truyền thống. Thực tế kế 

toán truyền thống hiện nay có những hạn chế nhất định đặc biệt là các vấn đề môi 

trường. Hệ thống kế toán đang áp dụng chưa đủ điều kiện để các doanh nghiệp thực 

hiện kế toán môi trường. Hệ thống tài khoản, sổ, chứng từ kế toán không ghi nhận 

riêng biệt những thông tin môi trường. Yếu tố chi phí “môi trường” và thu nhập do 

“môi trường” mang lại không nằm trong một tài khoản, một khoản mục riêng rẽ, cụ thể 

nào của kế toán. 

Bên cạnh những lợi ích kể trên, tại Việt Nam hiện nay, trong quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp đã tạo ra chất thải gây hại đến môi trường. 

Nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo vệ tốt môi trường và giải quyết hài hòa 

các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách 

nhằm hạn chế sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát 

triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm, hủy hoại môi trường, gây ô 

nhiễm môi trường. Việt Nam hiện nay cũng đã ban hành một số quy định yêu cầu các 

doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải tiến hành đánh giá tác động đến môi trường, phải 

đưa ra hoặc triển khai các giải pháp xử lý môi trường trước khi thực hiện các dự án. 

Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam hiện nay cũng sẽ gặp 

không ít khó khăn, cụ thể như: 

- Hiện nay, hệ thống tài khoản, sổ, chứng từ kế toán không ghi nhận riêng biệt 

những thông tin môi trường. Trên các tài khoản kế toán chưa ghi nhận các chi phí đáng 
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kể liên quan đến môi trường như chi phí khắc phục sự cố và chi phí dọn dẹp, xử lý trong 

các vụ tai nạn, hủy hoại môi trường sinh thái, môi trường sống. Thực tế cho thấy, yếu tố 

chi phí “môi trường” và thu nhập do “môi trường” mang lại không nằm trong một tài 

khoản, một khoản mục riêng rẽ, cụ thể nào của kế toán. Trong khi đó, rất nhiều chi phí 

liên quan đến môi trường đang phản ánh chung trong các tài khoản chi phí quản lý và 

các nhà quản lý kinh tế không thể phát hiện, không thể thấy được quy mô và tính chất 

của chi phí môi trường nói chung và từng khoản chi phí môi trường nói riêng. 

- Doanh nghiệp có xu hướng né tránh việc áp dụng kế toán xanh bởi vì để các 

doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm môi trường dựa theo các quy định pháp lý, tất 

yếu phát sinh thêm nhiều loại chi phí với quy mô ngày càng lớn liên quan đến bảo vệ 

môi trường, xử lý các chất thải tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng môi 

trường trong hợp đồng kinh doanh của các doanh nghiệp và trong triển khai các dự án 

đầu tư. 

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng kế toán xanh cho các doanh nghiệp Việt Nam 

 Đề xuất về phía cơ quan quản lý 

Thứ nhất, Chính phủ cần ban hành các hướng dẫn thống nhất để thực hiện trách 

nhiệm môi trường và xã hội. Trách nhiệm xã hội vẫn được coi là một công việc tự 

nguyện đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, Chính phủ cần ban hành đồng bộ, rõ ràng 

các quy định, văn bản hướng dẫn về việc thực hiện các trách nhiệm trên. Đồng thời, có 

chính sách khuyến khích và biểu dương rõ ràng, công khai như ưu đãi giảm hoặc giãn 

thuế, vay tín dụng cho các dự án khả thi…cho các doanh nghiệp sản xuất thực hiện tốt 

trách nhiệm môi trường, tích cực tham gia công tác xã hội. Bên cạnh đó cũng xử phạt 

nghiêm đối với doanh nghiệp cố tình không thực hiện trách nhiệm, qua đó giúp các 

doanh nghiệp nâng cao nhận thức, cũng như thực hiện trách nhiệm của mình đối với 

môi trường và bảo vệ môi trường. 

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền để nâng cao và thống nhất nhận thức trong cả 

hệ thống chính trị và toàn xã hội về kế toán xanh. Cần nhận thức rằng, đối với các 

quốc gia, khi mà yếu tố đầu vào của nền kinh tế còn dựa khá nhiều vào tài nguyên 

thiên nhiên thì việc vận dụng kế toán xanh là đòi hỏi mang tính bắt buộc, nhưng cần 

một lộ trình lâu dài hợp lý. Kế toán xanh đã và đang là xu hướng mang tính quốc gia 

và quốc tế không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn là vì lợi ích lâu dài của mỗi quốc gia, 

dân tộc. 

Thứ ba, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp sản 

xuất các vấn đề môi trường và xã hội. Các cơ quan, ban ngành ở mỗi địa phương cần 

thường xuyên đưa các thông tin về môi trường và xã hội vào các cuộc họp dân.  
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Nhà nước có thể tổ chức định kỳ các cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp và công dân. 

Thông qua những trao đổi đó, mọi người có thể bày tỏ sự hài lòng và không hài lòng 

của họ đối với doanh nghiệp, từ đó nhắc nhở doanh nghiệp sản xuất tự điều chỉnh hành 

vi của mình. Ngoài ra, bằng các biện pháp tuyên truyền, các cơ quan cần khuyến khích 

người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất có nền sản xuất tiên 

tiến công nghệ, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và công tác xã hội. 

 Đề xuất về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức trong doanh nghiệp về tính cấp thiết và lợi ích của 

việc ứng dụng mô hình Kế toán Xanh. Tại Việt Nam, đa số doanh nghiệp chưa tiến 

hành tính toán các chi phí môi trường, nhiều nhà quản trị doanh nghiệp chưa nhận thức 

được rằng, chi phí bỏ ra để tính toán các chi phí môi trường nhỏ hơn rất nhiều so với 

tổng chi phí phải gánh chịu khi họ phải trả thuế, phí hay tiền phạt từ các hành vi gây 

hại môi trường. Từ đó, nhận thức trước hết phải được hình thành từ ban quản lý, sau 

đó các nhân viên phòng kế toán. Vì đây là mô hình mới tại Việt Nam nên các doanh 

nghiệp sản xuất cũng cần sự tuyên truyền phổ biến của Nhà nước để ý thức được kế 

toán xanh là một bộ phận của tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu “do con người, vì 

con người” góp phần tạo sự ổn định, bền vững cho nguồn lực môi trường, xã hội phát 

triển gắn với sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp. 

Thứ hai, xây dựng quy trình và kế hoạch áp dụng Kế toán xanh gắn với chiến lược 

Phát triển bền vững. Để áp dụng Kế toán xanh một cách đồng bộ và hiệu quả, doanh 

nghiệp cần xây dựng cho mình một kế hoạch phù hợp, cụ thể, rõ ràng, gắn với mục đích 

kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phương hướng hoạt động cũng cần được công 

bố rộng rãi cho toàn thể nhân viên. Việc thực hiện cần có sự đồng lòng, phối hợp của 

toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp chứ không riêng gì ban lãnh đạo hay 

bộ phận kế toán để công việc diễn ra suôn sẻ, theo một quy trình nhất định. 

Thứ ba, Tăng cường đào tạo kiến thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

kế toán để đáp ứng được yêu cầu công việc trong bối cảnh mới... Hiện nay, do Kế toán 

xanh chưa phổ biến trong doanh nghiệp, nên bộ phận kế toán hầu như có rất ít nhân 

viên kế toán có đầy đủ kiến thức và kĩ năng chuyên sâu. Do vậy, trong thời gian tới, 

các doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán viên, 

đồng thời xây dựng phòng kế toán có năng lực và kinh nghiệm về Kế toán xanh. 

Tài liệu tham khảo: 

D  ng Thị Thanh Hiền (2016), Kế toán xanh và kế toán môi tr ờng - Một số quan điểm hiện đại, 

Tạp chí Kế toán - Kiểm toán 4/2016. 

Phạm  uang Huy (2016), Nghiên cứu khung lý thuyết về kế toán xanh và định h ớng áp dụng 

vào Việt Nam trong tiến trình hội nhập toàn cầu, Tạp chí Kế toán - Kiểm toán 4/2016. 
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Ảnh hưởng của đại dịch covid 19  

đến thị trường lao động Việt Nam:  

Thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Phương Thủy - CQ58/51.01 

Nguyễn Thị Huyền - CQ58/32.04 

ại dịch COVID-19 bùng phát kéo dài đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu 

cực đến đời sống - xã hội trên toàn thế giới cũng như Việt Nam, trong đó 

không thể không kể đến thị trường lao động. Thị trường lao động Việt Nam 

hiện nay được phát triển theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường theo khuôn 

khổ pháp lý, thể chế và chính sách thị trường lao động từng bước hoàn thiện đã cho 

thấy chất lượng cung cao hơn, cơ cấu cầu lao động thay đổi tích cực. Cùng với đó, thu 

nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng 

lao động cũng cao hơn. Tuy nhiên, khủng hoảng dịch bệnh Covid- 19 không chỉ làm 

mất cân bằng cung - cầu của thị trường lao động, việc làm ở các địa phương bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng mà còn tác động đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập 

của người lao động trong thời gian qua. 

Thị trường lao động có thể hiểu đơn giản là thị trường diễn ra sự trao đổi hàng 

hóa sức lao động qua việc thỏa thuận với nhau về các khoản tiền lương, tiền công và 

các điều kiện làm việc khác giữa một bên là những người sở hữu sức lao động và một 

bên là những người cần thuê sức lao động đó. 

Thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam gặp nhiều khó 

khăn, phải tạm ngừng kinh doanh hoặc thậm chí là phá sản. Đợt dịch thứ tư kéo dài và 

diễn biến phức tạp đã làm cho nhiều doanh nghiệp không còn sức chống đỡ và phải rời 

khỏi thị trường bởi đã gồng mình trong một thời gian dài. Cụ thể, trong quý I/2021, có 

23,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng 

kỳ năm trước; 11,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; số 

doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 5,2 nghìn, tăng 26,4%. Trung bình mỗi tháng 

có 13,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là những con số rất lớn phản 

Đ 
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ánh số lượng người lao động mất việc làm và mất cơ hội tìm kiếm việc làm trên thị 

trường lao động Việt Nam. 

Việc các doanh nghiệp bị tạm ngừng, đóng cửa hàng loạt như một điều tất yếu đã 

ảnh hưởng tới một bộ phận lớn người lao động, trong đó hàng nghìn người mất việc, 

hàng triệu lao động buộc phải nghỉ tạm thời, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên hoặc cắt 

giảm giờ làm và hàng triệu người bị giảm thu nhập. Theo Tổng cục thống kê Việt Nam 

trong quý III/2021, số lượng lao động có việc làm là 47,2 triệu người. Con số này giảm 

gần 2,6 triệu so với quý trước và giảm 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2020, là 

mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trên phạm vi toàn quốc, số người thất nghiệp 

trong độ tuổi lao động là hơn 1,7 triệu người, tăng 532,2 nghìn người so với quý II và 

tăng 449,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao 

động quý III/2021 là 3,98%. Trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ thất nghiệp nước ta vẫn 

luôn dao động xung quanh con số 2%, cho nên 3,98% là mức tăng cao nhất, cho thấy 

cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động càng khó khăn hơn. 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động quý 

III cũng không ổn định với 5,2 triệu đồng/người, giảm 877 nghìn đồng so với quý 

trước và giảm 603 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. So với quý II/2020, quý đã 

từng chứng kiến mức thu nhập bình quân bắt đáy do thực hiện cách ly toàn xã hội theo 

Chỉ thị 16 thì mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý III năm nay 

thậm chí còn thấp hơn nhiều (thấp hơn 329 nghìn đồng). Đây là mức thu nhập thấp 

nhất được ghi nhận trong nhiều năm trở lại đây. 

Tuy nhiên, sau khi trải qua đỉnh dịch lần thứ 4 với những con số phản ánh tốc độ 

tăng trưởng liên tục giảm thì đến nay các chủ doanh nghiệp và người làm thuê đã thích 

ứng được với bối cảnh mới. Mặc dù chưa phải những con số kỳ vọng nhưng thị trường 

lao động Việt Nam gần đây đã có dấu hiệu phục hồi và mang nhiều khởi sắc bởi những 

chính sách ổn định mới từ phía Nhà nước. 

Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới thị trường lao 

động Việt Nam thì chính đó lại là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Sau một 

năm dịch COVID-19, quá trình chuyển đổi, số hóa của Việt Nam đã tăng tốc với việc 

nhiều công cụ số hóa được áp dụng. 

Giải pháp khôi phục thị trường lao động Việt Nam 

Thứ nhất, về phía Chính phủ 

Một là, cần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để tạo 

động lực cho thị trường lao động phát triển. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
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chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt 

về ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác 

cho người lao động. 

Hai là, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách khôi phục thị trường lao 

động, hỗ trợ an sinh xã hội bao gồm các gói hỗ trợ đặc thù, đa dạng hóa các hình thức 

trợ cấp, đào tạo nghề và phát triển thị trường lao động, góp phần bảo đảm chuỗi cung 

ứng lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. 

Ba là, hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, cần đẩy nhanh quá 

trình công nghệ hóa, số hóa thông tin dân cư, an ninh, y tế, hành chính, thuế, tài chính. 

Các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch phải nhất quán, rõ ràng và không làm khó 

người lao động. 

Thứ hai, về phía doanh nghiệp 

Một là, doanh nghiệp cần lập kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát dịch bệnh 

dành cho người lao động. Khi đó, doanh nghiệp sẽ có thể tính được mức độ khả thi của 

các dự án hiện tại theo nhiều giải pháp khác nhau, bao gồm cách làm việc từ xa, đưa ra 

chính sách hỗ trợ nhân viên kịp thời, ưu tiên cho sự linh hoạt giờ giấc,.. 

Hai là, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để tạo nhiều cơ hội 

việc làm linh hoạt hơn cho người lao động, đặc biệt ở giai đoạn hồi phục kinh tế hậu 

Covid-19. Một số chính sách linh hoạt có thể kể đến như chế độ làm việc linh hoạt, 

linh hoạt trong quá trình làm việc, giao tiếp và tiếp nhận thông tin. 

Ba là, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng mới, có nghĩa là doanh nghiệp 

săn đón lao động với chế độ đãi ngộ và mức lương khác nhau. Bởi sau khi nền kinh tế 

hồi phục, nhiều ngành sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn hồi phục, đây cũng là lúc có những 

yêu cầu và nhận định mới trong quá trình tìm việc. Người lao động không chỉ tìm kiếm 

công việc có mức lương hay chính sách phúc lợi hấp dẫn mà họ sẽ còn cân nhắc về chế 

độ làm việc và mô hình vận hành của một doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp không 

nên bỏ lỡ điều này để đưa ra những chiến lược mới nhằm thu hút nhân tài khi thị 

trường lao động bắt đầu khôi phục. 

Thứ ba, về phía người lao động 

Một là, người lao động cần thích ứng nhanh phương thức làm việc mới. Trước 

khi chấm dứt được đại dịch, cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường mới thì chế 

độ làm việc từ xa sẽ vẫn còn tiếp diễn lâu dài. Do đó đây là phương án làm việc dài 
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hạn của các công ty, người lao động nên thích nghi và cố gắng đảm bảo chất lượng 

công việc bằng những công cụ hỗ trợ làm việc từ xa hiệu quả. 

Hai là, nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường tuyển dụng. Trong 

bối cảnh bị ảnh hưởng bởi Covid, thị trường lao động được dự báo ở mức cạnh tranh 

cao, các nhà tuyển dụng có xu hướng tìm kiếm những ứng viên trình độ cao, chuyên 

môn tốt để có thể thích ứng linh hoạt với những thay đổi liên tục. Vì vậy người lao 

động hãy tích lũy cho mình những kiến thức, kỹ năng để nâng cao kinh nghiệm bản 

thân, tự tin đáp ứng được những yêu cầu cao của các doanh nghiệp. 

Tóm lại, đại dịch Covid-19 đã mang lại không ít khó khăn cho thị trường lao 

động Việt Nam. Cả Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động cần phải nỗ lực, kết 

hợp chặt chẽ với nhau để khắc phục hiệu quả nhất những khó khăn đó, đạt được kỳ 

vọng sớm khôi phục lại thị trường lao động Việt Nam. 

 

Tài liệu tham khảo: 

“ áo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm, quý III năm 2021”, 

(2021), http://consosukien.vn/bao-cao-tac-dong-cua-dich-covid-19-den-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-

quy-iii-nam-2021.htm 

“Ảnh h ởng của Covid-19 đến thị tr ờng lao động và một số gi i pháp khắc phục.”, (2021), 

https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/anh-huong-cua-covid-19-den-thi-truong-lao-dong-va-mot-so-

giai-phap-khac-phuc-82690.htm 

 

Thư giãn: 

PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÂN HIỆU QUẢ 

Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ kê đơn cho Roby 6 viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm 
đầu, sau khi uống thuốc, Roby mơ thấy mình bị đắm tàu và giạt vào một đảo hoang, ở đấy có 
một cô gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo, nhưng không thể nào bắt kịp. 
Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những đêm kế tiếp. Kết quả 
anh ta sụt 25 kg. 

Bạn của Roby là Brow thấy vậy cũng đến chữa bệnh. Nhưng sau khi uống viên thuốc đầu 
tiên, Brow lại có một giấc mơ khác. Anh ta cũng lạc vào đảo hoang, nhưng không có cô gái da 
màu nào cả. Thay vào đó là một đám thổ dân hung dữ đuổi anh ta chạy trối chết. Rồi anh ta 
cũng sụt được 25 kg. 

Brow hỏi bác sĩ tại sao Roby lại có giấc mơ nhiều hứng thú, chứ không đáng sợ như của 
mình, ông ta mỉm cười: Có gì đâu, Roby đến gặp tôi tại phòng mạch tư và trả bằng tiền mặt. 
Còn anh thì đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế. 
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Thương mại điện tử B2B tại Việt Nam - 

Cơ hội và thách thức 

Biện V n Hùng - CQ58/11.01 

Bùi Khánh Ngọc - CQ58/11.01 

hững năm gần đây, Internet đã phát triển một cách mạnh mẽ. Từ đó, việc 

mua bán trao đổi hàng hóa không còn khoảng cách về địa lí mà thế giới ngày 

nay được xem như một thế giới phẳng. Cùng với sự ra đời của Thương mại 

điện tử (TMĐT) thì các mô hình B2B, B2C, C2C cũng ra đời để phù hợp với 

hình thức kinh doanh mới. Những mô hình đã góp phần tác động không nhỏ đến văn 

hóa mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt là mô hình TMĐT B2B với hứa 

hẹn mở rộng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp nền kinh tế  

Việt Nam vực dậy sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. 

Thương mại điện tử B2B là gì? 

TMĐT B2B là mô hình kinh doanh trực tuyến mà trong đó người mua và người 

bán đều là các doanh nghiệp. Các giao dịch này đều diễn ra trực tiếp trên sàn TMĐT 

hoặc website TMĐT của doanh nghiệp. Trong đó, quá trình từ lựa chọn sản phẩm đến 

thanh toán đều được thực hiện trực tuyến, không có sự tham gia của con người. 

Đặc điểm nổi bật của mô hình TMĐT B2B này là xây dựng một kênh trung gian 

nơi người dùng cuối có thể tìm kiếm mọi loại sản phẩm từ nhiều doanh nghiệp khác 

nhau trong nền tảng này. Vậy nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể có cơ hội tiếp 

cận một số lượng lớn khách hàng của sàn thông qua đây. 

Mô hình kinh doanh B2B tại Việt Nam cũng đang ngày càng phát triển. Các 

doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiến hành xây dựng website riêng, tham gia vào các sàn 

TMĐT để tiếp cận gần hơn với khách hàng của mình. Có thể nhắc đến một số sàn nổi 

bật như: Zalora, Hotdeal, Cungmua, Tiki, Foody, Lazada,… 

Cơ hội phát triển thương mại điện tử B2B tại Việt Nam 

Trước sự xuất hiện của đại dịch, sự toàn cầu hóa vẫn thể hiện tính bền vững của 

nó nhờ vào sự chuyển đổi số (CĐS) và thương mại toàn cầu. Xu hướng các doanh 

nghiệp bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng tăng, 

đặc biệt sau khi dịch Covid-19 khởi phát. TMĐT B2B được cho là có quy mô thị 

trường lớn gấp đôi B2C. Tương tự như những gì đã xảy ra với thương mại điện tử B2C 

vài năm trước, hiện nay, nhiều đơn hàng B2B đang chuyển dần sang trực tuyến tăng 

thêm nhiều cơ hội để khai phá. 

N 



54 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 03/2022  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Năm 2019, thị trường TMĐT Việt Nam đã đạt tới quy mô 5 tỷ  SD, với tốc độ 

tăng trưởng lên tới 81% - nhanh thứ 2 tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, số lượng doanh 

nghiệp tham gia vào bán hàng toàn cầu vẫn chiếm con số rất nhỏ. Điều đó cho ta thấy 

được tiềm năng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam qua sàn TMĐT B2B 

trên thế giới, hay nói cách khác là chợ online toàn cầu được xem là giải pháp hiệu quả 

nhất giúp khôi phục nền kinh tế đất nước Việt Nam ta hiện nay. Việc gia nhập những 

nền tảng TMĐT B2B giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với những khách hàng tiềm 

năng trên thế giới, giảm chi phí liên quan đến việc xúc tiến thương mại truyền thống 

như tham gia hội chợ, triển lãm,... Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương 

mại, dự báo TMĐT xuyên biên giới sẽ tăng lên mức 3.300 tỷ  SD trong 2 năm tới. Do 

đó, xuất khẩu qua môi trường này là xu thế tất yếu và cũng là phương thức nhanh nhất 

giúp doanh nghiệp có được đơn hàng. Bà Vũ Thị Nhật Linh - Giám đốc sàn giao dịch 

Tiki khẳng định đây là thời cơ chín muồi để startup tham gia vào, kể cả với mục đích 

đối đầu trực tiếp với các ông lớn hay là tham gia cung cấp dịch vụ cộng sinh cho hệ 

sinh thái TMĐT. "Đây là thời điểm tốt cho các tay ch i mới gia nhập thị tr ờng, tham 

gia đào vàng để trở thành kỳ lân hoặc tham gia để bán cuốc xẻng cho các ông lớn 

trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này", bà Nhật Linh cho hay. 

Thương mại điện tử B2B có thị trường dự đoán tăng trưởng ổn định, cao; khách 

hàng có tỷ lệ trung thành cao so với mô hình khác; chi phí vận hành thấp hơn sau khi 

thiết lập ban đầu; quy trình được tự động hóa và hợp lệ trong một thời gian dài; tạo ra 

lợi nhuận bền vững từ khách hàng lặp lại. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng website để 

hướng đến đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức ngày càng tăng từ năm 2018 

đến năm 2019 con số tăng từ 88,7% đến 97,2%. Đặc biệt năm 2020 mới có 6% doanh 

nghiệp cho biết có đầu tư trên 50% trong tổng số ngân sách của TMĐT để chi cho các 

hoạt động đầu tư, xây dựng và vận hành website/ứng dụng di động. Tỷ lệ này giảm rất 

nhiều so với năm 2019 trước đó. Từ đó ta có thể thấy được chi phí đầu tư ngày càng 

giảm nhưng mà lợi nhuận các doanh nghiệp có thể nhận được khi khai thác tiềm năng 

của mô hình này là rất lớn. 

Thách thức của TMĐT B2B đối với nền kinh tế Việt Nam 

Thứ nhất, truyền thông còn yếu. Xu hướng công nghệ số đang là hướng đi của 

cả thế giới, tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy được sức mạnh 

của công nghệ, hạn chế trong việc tận dụng được các công cụ mạng xã hội để hỗ trợ 

cho website của mình. Việc tận dụng hình thức truyền thông mang lại hiệu quả gấp 

nhiều lần khi áp dụng B2B cho doanh nghiệp. 

Thứ hai, giao diện web, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn lạc hậu, chưa có được sự 

thân thiện và tính năng hấp dẫn tăng trải nghiệm người dùng. Hầu hết các doanh 

nghiệp xây dựng website chưa có sự tối ưu dẫn đến trải nghiệm của khách hàng không 

thoải mái, không thân thiện với người dùng. Website ít cập nhật xu hướng mới, khó 

khăn khi tiếp xúc với người dùng là lý do khiến doanh nghiệp thất bại khi tiếp xúc với 

khách hàng tiềm năng. 
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Thứ ba, tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp còn yếu, nhất là ở khâu xử 

lý phản hồi của khách hàng và thiếu tính minh bạch trong việc bảo vệ quyền lợi khách 

hàng,… Muốn biết phương pháp của mình có hiệu quả đến khách hàng hay không thì 

cách kiểm tra đơn giản nhất đó là đo lường phản hồi từ người dùng. Khi sử dụng B2B 

doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý cải thiện thời gian phản hồi hãy trả lời khách hàng 

sớm nhất có thể. Minh bạch trong các chính sáng bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

cũng giúp xây dựng sự tin tưởng của khách hàng. 

Thứ tư, chi phí xây dựng sàn thương mại điện tử cao. Chi phí có lẽ là vấn đề đầu 

tiên cần nghĩ tới khi doanh nghiệp Việt Nam xây dựng kênh bán hàng này. Để xây dựng 

một website thương mại điện tử bán hàng cần một nền tảng thương mại điện tử ổn định 

và đầy đủ tính năng từ hiển thị sản phẩm đến mua hàng, cổng thanh toán,... Đương 

nhiên, chi phí cho một nền tảng có sẵn như này phải bỏ ra là rất đắt nếu doanh nghiệp đó 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ví dụ như nền tảng Magento phiên bản trả phí tuy sở hữu 

nhiều tính năng vượt trội như tính năng B2B lại có chi phí từ 18.000 đến 40.000 USD. 

Thứ năm, khó khăn trong việc quyết định mua hàng. Đây có lẽ là vấn đề chung 

của ngành B2B, bởi vì việc chi tiêu của các doanh nghiệp thường mất rất nhiều thời 

gian và không thể đưa ra được quyết định luôn. Đặc biệt khi mua hàng trên trang 

thương mại điện tử thì điều này lại càng khó khăn. Rất khó để các doanh nghiệp Việt 

Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài có thể tin tưởng nội dung trên một trang 

web trong khi chưa gặp trực tiếp doanh nghiệp đó. 

Thứ sáu, về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Không ai có thể đảm bảo rằng 

không có bất kỳ rủi ro bảo mật nào khi tham gia giao dịch trực tuyến. Dù là tỉ lệ rất 

nhỏ nhưng đây cũng được xem là một thách thức đối với hoạt động phát triển kinh tế 

của Việt Nam qua sàn thương mại điện tử B2B. 

Kết luận 

TMĐT B2B là bước tạo đà giúp cho nước Việt Nam ta phát triển, khôi phục kinh 

tế sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch hiện nay. Tuy nhiên để cho TMĐT B2B 

có thể phát triển thì bên cạnh việc các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải thiện tay 

nghề lao động thì cần thêm cả những chính sách và thể chế giúp thúc đẩy chuyển đổi 

số kinh đoanh. Dẫn đến cần có sự quan tâm nhiều hơn từ phía nhà nước để TMĐT 

B2B dễ tiếp cận hơn với các doanh nghiệp nói riêng và cũng như người dân trong nước 

Việt Nam nói chung. 

Tài liệu tham khảo: 

https://magenest.com/vi/vai-tro-cua-thuong-mai-dien-tu-b2b/ 

https://vfte.vnexpress.net/tin-tuc/thi-truong-thuong-mai-dien-tu-viet-dang-o-giai-doan-vang-son-

3960837.html 

https://eiindustrial.com/bai-viet/thuong-mai-dien-tu-b2b-co-hoi-de-phat-trien-manh-me-2020 
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Thực trạng hàng giả trong thương mại 

điện tử tại Việt Nam 

Nguyễn Đình Cẩm Vy - CQ57/08.05 

rong những năm gần đây, sự xuất hiện của thương mại điện tử (TMĐT) tại 

Việt Nam đã góp phần phát triển một phương thức kinh doanh mới, hiện đại, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng 

kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc 

tế. Tuy thương mại điện tử tại Việt Nam đang được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng 

nhanh, nhưng song hành với tốc độ phát triển này thì hàng giả, hàng nhái ngày càng 

nhiều trên các gian hàng trực tuyến; các vi phạm cũng ngày càng tinh vi. Vì vậy, tình 

trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử 

(TMĐT) đã trở thành mối lo lớn, ảnh hưởng tới doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng 

như người tiêu dùng. 

Thực trạng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam 

Theo Sách trắng Th  ng mại điện tử 2021, ở Việt Nam, doanh thu TMĐT liên 

tục tăng mạnh trong 5 năm qua. Cụ thể, nếu như năm 2016, con số này mới chỉ đạt 5 tỷ 

 SD thì đến năm 2019, mức doanh thu đã tăng gấp đôi, đạt hơn 10 tỷ  SD và năm 

2020 là 11,8 tỷ  SD, với mức tăng trưởng 18% so với năm trước. Với kết quả đó, Việt 

Nam vươn lên top 6 trong 10 thị trường TMĐT lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau những 

“ông lớn” như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Đức. Dự báo theo  áo cáo kinh tế 

internet khu vực Đông Nam Á của Google, TMĐT Việt Nam sẽ đạt khoảng 29 tỷ  SD 

vào năm 2025 với mức tăng trưởng 34% so với năm 2020. Tuy nhiên, thời gian qua 

nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng phương thức TMĐT để thực hiện các hành vi sản 

xuất, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả,... 

Thực trạng gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối đối với cơ quan chức 

năng, đặc biệt là vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những chiêu thức 

ngày càng tinh vi của các trang mua bán điện tử. Không khó để nhận thấy trên một số 

trang bán hàng online rao bán nhiều sản phẩm với giá rẻ không ngờ. Điển hình như 

trên trang Lazada hay Sendo, đồng hồ nhãn hiệu cao cấp như Rolex, Guess... có giá 

T 



57 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 03/2022 

  

chỉ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng/sản phẩm, trong khi giá chính hãng 

của những sản phẩm này lên tới vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn  SD. 

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã 

kiểm tra, xử lý 373 vụ vi phạm TMĐT, phạt tiền 2,34 tỷ đồng; tổng trị giá hàng hóa 

tịch thu, tiêu hủy 3,4 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra thụ lý 3 vụ. Ngoài ra, đơn vị đã 

kiểm tra, xử lý hơn 500 vụ vi phạm về hàng giả, hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ dựa trên thông tin từ các website TMĐT. Đây là những con số thể 

hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ 

Công Thương và các địa phương. 

Trong điều kiện kinh tế mở như hiện nay, số lượng vụ phát hiện, đưa đi khởi tố 

càng nhiều càng thể hiện công tác chống hàng giả, hàng nhái đang diễn ra vô cùng 

phức tạp, trọng trách đặt lên vai lực lượng quản lý thị trường càng nặng nề hơn. Mặc 

dù, lực lượng quản lý thị trường đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên, quyền lợi của 

người tiêu dùng vẫn chưa được đảm bảo. Trong số các vụ việc vi phạm, chủ yếu là các 

khiếu nại liên quan đến việc khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản 

phẩm, dịch vụ, hoặc sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng, hoặc bị mất thông tin cá nhân 

của chủ tài khoản; sản phẩm dịch vụ không đúng thực tế... 

Những kh  kh n trong chống hàng giả  hàng nhái 

Thứ nhất, trong giao dịch điện tử, khách hàng luôn phải tuân theo các hợp đồng 

mà mình hoàn toàn không có quyền thương lượng, trong đó giá cả có thể bị đội lên 

nhiều lần so với giá thực tế trên thị trường, sau đó sử dụng chiêu thức giảm giá, 

khuyến mại để thu hút người tiêu dùng. 

Thứ hai, việc thực hiện xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp gian lận rất khó 

khăn do việc thực hiện kiểm tra, truy tìm được những doanh nghiệp “ảo” này không 

đơn giản. Chế tài xử phạt cũng mới chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, so với 

khoản lợi nhuận từ hành vi bất chính gây ra không đáng là bao. 

Thứ ba, khách hàng không nhận được sản phẩm dịch vụ, hay sản phẩm dịch vụ 

kém chất lượng, không giống trên quảng cáo. Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách 

hàng bắt buộc phải đăng ký như tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ và điều này có thể bị 

các doanh nghiệp sử dụng phương thức TMĐT cung cấp cho bên thứ ba, gây ảnh 

hưởng đến sự an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng. 
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Thứ tư, hiện nay rất nhiều website, mạng xã hội, các tổ chức tài chính nước 

ngoài... xuất hiện ở thị trường Việt Nam nhưng chưa được kiểm soát đầy đủ. Việc này 

không chỉ gây thất thu thuế mà còn tạo cơ hội để thao túng hoạt động thương mại điện 

tử ở Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh an toàn thông tin, thanh toán bất 

hợp pháp xuyên biên giới. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật liên quan chưa theo 

kịp với sự phát triển, diễn biến ngoài thị trường, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Kiến 

thức, chuyên môn, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý trong lĩnh vực thương mại 

điện tử của các lực lượng chức năng còn nhiều hạn chế. Việc phối hợp giữa các đơn vị, 

lực lượng chức năng còn chưa kịp thời, thường xuyên, liên tục. 

Giải pháp chống hàng giả  hàng nhái trong thương mại điện tử 

Thứ nhất, Nhà nước cần tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 

các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở để hoàn thiện 

cơ chế, chính sách thích ứng với pháp lý và tập quán quốc tế về hoạt động TMĐT. 

Thứ hai, việc đăng sản phẩm bán trên internet rất nhanh và gỡ đi cũng nhanh 

nên cần xây dựng phương án xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử mạnh 

hơn xử lý vi phạm ngoài đời thực, dừng cấp tên miền, gắn trách nhiệm của các sàn 

thương mại điện tử và nhất là sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với các cơ quan tài 

chính, thuế... 

Thứ ba, các cơ quan quản lý nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả cần vào quyết liệt để giảm thiểu những rủi ro mà 

người tiêu dùng gặp phải khi mua hàng trực tuyến; Không nên để thương mại điện tử 

trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả hàng giả, hàng gian, hàng cấm của các đối tượng, dẫn 

đến mất lòng tin của người tiêu dùng. 

Thứ tư, đối với các trường hợp bán hàng giả, hàng nhái thường là những cá 

nhân kinh doanh nhỏ lẻ và không đăng ký kinh doanh. Hầu hết các trang web này 

đều đăng hình ảnh hàng hóa thật để thu hút người tiêu dùng, giá rất rẻ do là hàng 

nhái, giả... nhất là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, pháo... nhưng nguồn gốc, 

chất lượng là vấn đề đáng bàn. Các công ty chuyển phát hầu hết không có hóa đơn 

chứng từ và hàng hóa được thanh toán qua trung gian, các cơ quan chuyển phát đã vô 

hình trung trở thành vận chuyển hàng giả, hàng gian... gây nhiều khó khăn cho lực 

lượng quản lý thị trường. 
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Thứ năm, đối với lực lượng quản lý thị trường phải đẩy mạnh tập huấn nâng cao 

trình độ đấu tranh với hàng giả, hàng gian, liên kết giữa các doanh nghiệp sàn thương 

mại điện tử và người tiêu dùng để nhận biết các sàn thươmg mại uy tín. Ngoài ra, cần 

rà soát những hành vi liên quan đến vi phạm về hàng rào trong thương mại điện tử, 

phân loại các website cũng như ứng dụng thương mại điện tử giúp nhận diện các nhóm 

mặt hàng và những website có hành vi vi phạm hàng giả cũng như hàng giả nhiều, để 

qua đó tập trung xử lý và bảo vệ người tiêu dùng. 

Thứ sáu, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, 

phổ biến cho các doanh nghiệp, xây dựng hệ thống tiếp nhận giải quyết khiếu nại liên 

quan đến hàng giả, hàng nhái… để các đơn vị nắm bắt được tình hình phản ánh của 

người tiêu dùng và qua đó lấy căn cứ để kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp bán hàng 

giả hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Thứ bảy, người tiêu dùng nên tham gia vào các sàn giao dịch, website uy tín, 

đảm bảo quyền lợi cho người mua, hỗ trợ người dùng khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra 

thông tin về mặt hàng (các đặc tính kỹ thuật, hình ảnh ở nhiều góc độ,…) cũng như 

thông tin về công ty, người bán hàng trực tuyến (tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, 

email…) và lựa chọn hình thức thanh toán an toàn. 

Kinh doanh TMĐT hiện nay là một xu hướng trên thế giới và ở Việt Nam.  

Để hoạt động kinh doanh này ngày càng phát triển, cần phải làm lành mạnh thị 

trường bằng cách chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng một cách hiệu 

quả. Có như vậy, mới có thể tăng thêm nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, 

tránh thiệt hại cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng nền kinh tế nước ta phát triển 

ngày càng bền vững. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/nan-giai-chong-hang-gia-hang-nhai-tren-

moitruong-thuong-mai-dien tu-308155.html 

https://vneconomy.vn/doanh-thu-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-tang-truong-18.htm 
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Thực trạng và giải pháp phát triển  

nhà ở xã hội tại các đô thị ở Việt Nam 

Trần Thùy  inh - CQ58/11.04 

iệt Nam đã có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng trong những năm gần 

đây, dẫn đến mức độ phát triển đô thị cao cả về số lượng và chất lượng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà nền kinh tế mang lại, các đô thị ngày 

nay cũng gặp phải những khó khăn như: thiếu cơ sở hạ tầng, dân cư tập trung quá 

đông,… nhất là khu vực thành thị, đặc biệt là nguồn cung nhà ở đáp ứng chất lượng 

cuộc sống của cư dân thành thị. Phát triển nhà ở là một trong những chính sách quan 

trọng nhất ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, chủ trương này được thể hiện rất rõ trong 

“Chiến lược xây dựng nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” như sau: 

“Phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và cá nhân”. 

Thực trạng phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị ở Việt Nam 

Theo Tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ 

dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số 

của Việt Nam là 290 người/km
2
, tăng 31 người/km

2
 so với năm 2009. Hơn 10 năm trở 

lại đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và rộng khắp ở nhiều nơi đã ảnh 

hưởng đến sự gia tăng dân số ở các đô thị. Dân số thành thị của Việt Nam năm 2019 là 

33.059.735 người, chiếm 34,4%. Tỷ trọng dân số thành thị tăng 4,8 điểm phần trăm kể 

từ năm 2009. 

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số Việt Nam ước tính là 97.757.118 

người, tăng 876.475 người so với dân số 96.903.947 người của năm trước. Trong đó 

37,70% dân số sống ở thành thị. Với mức tăng dân số 0,91%/năm, xã hội phải tạo ra 

khoảng 1 triệu việc làm mỗi năm, đồng thời phải đầu tư vào các tòa nhà mới. Hàng 

triệu mét vuông không gian sống để đối phó với sự gia tăng dân số và di cư đến các 

khu vực đô thị. 

Tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp hoặc tái định cư là những lý do chính dẫn đến 

việc di cư; 43,0% người di cư sống trong nhà thuê, gần gấp tám lần người không di cư. 

Những nơi có nhiều khu công nghiệp thu hút nhiều lao động phổ thông là nơi có tỷ lệ 

V 
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người di cư có nhu cầu thuê, mượn nhà cao nhất như: Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng 

Nai, Cần Thơ. Riêng về nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, đến nay số 

lượng chỉ đủ đáp ứng cho hơn 330.000 người trên cả nước, đạt khoảng 39% mục tiêu 

năm 2020 về nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. 

Cả nước vẫn còn khoảng 195.000 hộ (tương đương 0,7% số hộ có nhà ở) đang 

sống trong những ngôi nhà đơn sơ được xây dựng trong vòng 21 năm đến nay. Và hơn 

19.000 hộ (tương đương 0,07% số hộ có nhà ở) sống trong những ngôi nhà đơn sơ đã 

xây dựng từ 45 năm trở lên. Điều này cho thấy, mặc dù tình hình nhà ở của các hộ dân 

đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng vẫn còn những hộ có chất lượng 

cuộc sống kém. Tuổi thọ của ngôi nhà quá dài so với mức độ an toàn quy định. 

Hiện các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ 

nhà ở cho người thuộc diện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Luật 

Nhà ở năm 2014. Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội với các quy định cụ thể về hỗ 

trợ, ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, ngày 25/1/2017, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg liên quan đến việc đẩy mạnh phát triển nhà ở 

xã hội. 

Tính đến tháng 4/2021, chương trình phát triển nhà ở cho các đối tượng thuộc 

diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã đạt những kết quả nhất định. 

Cụ thể: 

Ch  ng trình phát triển nhà ở xã hội cho ng ời thu nhập thấp tại đô thị:  

Hoàn thành đầu tư xây dựng 84 dự án với quy mô xây dựng khoảng 33.400 căn hộ và 

tiếp tục triển khai 135 dự án có quy mô xây dựng khoảng 81.000 căn hộ. 

Ch  ng trình phát triển triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công 

nghiệp: Đến nay đã hoàn thành 100 dự án với quy mô xây dựng khoảng 41.000 căn hộ. 

Hiện có 72 dự án tiếp tục được triển khai với quy mô khoảng 88.000 căn hộ. 

Ch  ng trình phát triển nhà ở xã hội dành cho học sinh, sinh viên: Đã hoàn 

thành đưa vào khai thác 89/95 công trình nhà ở sinh viên, phục vụ cho khoảng 22.000 

sinh viên. Sáu dự án còn lại sắp hoàn thành. Số học sinh, sinh viên được bố trí nơi ở 

đạt tỷ lệ bình quân khoảng 83%. 
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Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại các đô thị và 

công nhân tại các khu công nghiệp trên cả nước mới chỉ đạt khoảng 41,7% so với mục 

tiêu của Chiến lược phát triển quốc gia về nhà ở đến năm 2020. 

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, kết quả phát triển nhà ở xã hội thời gian qua 

chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đạt khoảng 34,3% so với mục tiêu đặt ra trong Chiến 

lược đến năm 2020 là xây dựng 12.500.000 m² nhà ở xã hội). 

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị ở Việt Nam 

Thứ nhất, Nhà nước phải tạo cơ chế cho phép nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận quỹ 

đất để thực hiện dự án. Quỹ đất ở đây có nghĩa là đất được đền bù, chuyển đổi mục 

đích sử dụng hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng sẵn sàng xây dựng. Nhà nước trực tiếp giao đất 

hoặc làm cửa ngõ cho các công ty nhận chuyển nhượng đất của các chủ đất (chủ đầu tư 

khu công nghiệp, chủ đầu tư khu dân cư hoặc hộ gia đình). 

Thứ hai, Nhà nước nên cho phép tăng mật độ xây dựng và không quy định cứng 

nhắc về thiết kế nhà ở; cho phép chủ đầu tư được quyền thiết kế mẫu nhà trên cơ sở 

nghiên cứu thị trường, kinh nghiệm kinh doanh và phân khúc khách hàng doanh 

nghiệp; cho phép chủ đầu tư xác định số tầng xây dựng tùy theo tình hình thực tế. 

Thứ ba, Nhà nước cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo sự thông 

thoáng nhất có thể cho việc xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ. Nhà 

nước cần tạo ra một kênh hợp pháp và cơ hội để mọi doanh nghiệp và người dân thuộc 

mọi thành phần kinh tế có được các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước (đất đai, tài chính) 

tham gia phát triển nhà ở. Thúc đẩy thành lập mới một số lượng lớn các doanh nghiệp 

và tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 

Thứ tư, Nhà nước phải ban hành quy định để những người thực sự có nhu cầu 

cung cấp sản phẩm, không để những người giàu có được hưởng chênh lệch giá khi 

mua đi bán lại nhiều lần. Tuy nhiên, cần xem xét lại tính khả thi, hợp lý của quy định 

nhà ở xã hội phải bán lại cho nhà nước hoặc 10 năm sau mới được bán, vì khó xác định 

được đâu là giá bán lại hợp lý, thiếu nhất quán với các quy luật của cuộc sống. 

Thứ năm, Nhà nước cần cho phép kết hợp dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở 

thương mại trong cùng một chung cư, điều này mang lại hai lợi ích: một là điều tiết thu 

nhập của dự án nhà ở thương mại và có lợi cho xã hội; giúp chủ đầu tư giải quyết vấn 
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đề lợi nhuận, giúp chủ đầu tư không chỉ thực hiện nghĩa vụ với cổ đông mà còn thực 

hiện trách nhiệm với xã hội; thứ hai, người thu nhập thấp được hưởng nhiều tiện ích 

công cộng tại dự án thương mại hơn so với dự án nhà ở xã hội. 

Thứ sáu, Nhà nước cần tạo nguồn vốn để thực hiện các chương trình nhà ở xã 

hội. Cách tạo vốn là tạo điều kiện và cơ chế cho nhà đầu tư vay vốn thực hiện chương 

trình nhà ở giá rẻ lãi suất thấp: miễn thuế trong thời gian thực hiện dự án, phát hành 

trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác để huy động vốn thực hiện quy hoạch; huy 

động vốn trong và ngoài nước cho các nhà đầu tư Tạo điều kiện về nguồn; tạo điều 

kiện và cơ chế lãi suất tài trợ thuận lợi để các ngân hàng thương mại cho người thu 

nhập thấp vay mua nhà ở. 

Thứ bảy, Nhà nước đầu tư trực tiếp để hình thành quỹ nhà ở xã hội. Đối với 

chương trình nhà ở xã hội hiện nay, Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo do thời gian 

thu hồi vốn dài (trên 20 năm và biên độ giá thuê). Hiện nay tiêu chuẩn nhà ở xã hội 

cũng thấp. Đối với những người thực sự không có khả năng mua nhà giá rẻ, nhà nước 

phải đầu tư ngân sách để xây dựng chung cư, khu tập thể cho họ. Đối với những người 

thu nhập thấp có thể trả trước để mua nhà, việc xã hội hóa thông qua các cơ chế, chính 

sách đủ sức thu hút các nhà đầu tư và ngân hàng tham gia. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-

nha-o-nam-2019/ 

https://www.vass.gov.vn/tap-chi-vien-han-lam/Phat-trien-nha-o-xa-hoi-tai-Viet-Nam-40 

 

Thư giãn: 

ĐỀU PHẢI ĐẾN 

Buổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba: 

- Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua. 

- Sao lại là ba? Ba có đi học đâu? 

- Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ. 



64 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 03/2022  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Thương mại điện tử   

 ời giải cho bài toán tiêu thụ nông sản  

trong bối cảnh dịch bệnh 

 ê Thị Huyền Trang - CQ56/08.01 

rong những năm gần đây, việc chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, 

đối với người nông dân, đây lại là điều còn mới mẻ. Hiện nay, do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết các các đơn vị bao tiêu, thu mua 

hàng hoá trong và ngoài nước đều gặp khó khăn. Chính vì vậy, hỗ trợ người nông dân 

đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là giải pháp được các Bộ, ngành và 

Cục Xúc tiến Thương mại ở các địa phương đưa ra nhằm giúp người nông dân có thể 

tiêu thụ sản phẩm dễ dàng và trực tiếp mà không cần qua nhiều thương lái. Nhờ có giải 

pháp hỗ trợ này đã giúp nông dân Việt tìm được đầu ra ổn định cho nông sản trong bối 

cảnh dịch bệnh. 

Đưa nông sản lên sàn TMĐT - Phao cứu sinh của người nông dân thời 

Covid-19 

Hoạt động TMĐT đã và đang tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. TMĐT cũng là kênh tiêu thụ hàng hóa 

hiện đại, phục vụ đời sống người dân hiệu quả. Theo thống kê của Statista Digital 

Market Outlook, doanh số TMĐT của cả thế giới năm 2020 là 2.854,8 tỷ  SD và dự 

báo tăng 47% lên 4.198,5 tỷ  SD vào năm 2025. Việt Nam - với nền kinh tế đang phát 

triển và dân số gần 100 triệu người, là thị trường tiềm năng cho TMĐT phát triển. 

Theo Sách trắng TMĐT tại Việt Nam năm 2020, tốc độ tăng trưởng của TMĐT bán lẻ 

ổn định ở mức 18%, với doanh thu bán lẻ đạt 11,8 tỷ  SD; đồng thời có tới 53% dân 

số Việt Nam đã tham gia vào mua bán lẻ bằng hình thức TMĐT. Đặc biệt, trong bối 

cảnh dịch Covid-19, khó khăn đặt ra đối với các hoạt động mua bán truyền thống càng 

làm rõ hơn vai trò của TMĐT. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, TMĐT được dự đoán 

sẽ trở thành phương thức giao dịch được sử dụng phổ biến trong tương lai. 

Ngoài việc tích cực thực hiện phương án tiêu thụ truyền thống như tiếp xúc các 

nhà tiêu thụ lớn, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và các thị trường xuất khẩu đặc biệt 

như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Liên minh Châu Âu (E )…, hiện nay các địa 

phương rất chú trọng việc xúc tiến thương mại và bán hàng trên các sàn thương mại 

T 
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điện tử như: Voso, Sendo, Postmart,… cũng như là tổ chức các chương trình hỗ trợ 

nông sản để nông sản đi xa và nhanh đến tay người tiêu dùng hơn, nhất là trong bối 

cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễ n biến phức tạp trên diện rộng. 

Tại Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng), thời điểm thu hoạch rộ, do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, lượng hành tím tồn đọng lên đến hàng chục tấn. Tuy nhiên, 

thông qua sàn TMĐT Postmart chỉ sau vài ngày, hơn 10 tấn hành tím của HTX đã 

được tiêu thụ. Theo thống kê trong 08 tháng đầu năm 2021, thông qua sàn TMĐT 

Postmart, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng đã giúp nông dân tiêu thụ gần 400 đơn hàng nông 

sản.  Bên cạnh đó, Postmart cũng là người đồng hành cùng bà con nông dân, đã kết nối 

đưa nông sản Việt chất lượng đến với người tiêu dùng Nhật Bản, Hà Lan, Pháp, Séc, 

Úc… góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế. 

Từ đầu năm 2021, Cục TMĐT và Kinh tế số đã phối hợp với các sàn TMĐT 

triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ nông sản địa phương như chương trình “Ngày 

đặc sản Sơn La", “Ngày hội xứ dừa - Quê hương Bến Tre", chương trình hỗ trợ tiêu 

thụ hành tím Vĩnh Châu, chương trình “Phiên chợ nông sản Việt" hỗ trợ tiêu thụ Mận 

hậu Sơn La, Bơ Đắk Lắk, khoai lang tím Vĩnh Long, chương trình “Tuần lễ nông sản 

Việt" được triển khai thường kỳ bước đầu đã hỗ trợ các sản phẩm như nhãn xuồng Bến 

Tre, sầu riêng Ri6 Trà Vinh, nho xanh Ninh Thuận,… Trong đó, chương trình “Hỗ trợ 

tiêu thụ Vải thiều Thanh Hà, Hải Dương”, chương trình “Chung tay ủng hộ vải Bắc 

Giang" đã mang lại kết quả hết sức tích cực. Đặc biệt, đây là niên vụ đầu tiên, vải thiều 

Bắc Giang xuất khẩu sang châu Âu theo hình thức TMĐT xuyên biên giới thông qua 

sàn TMĐT Voso. 

Với thế mạnh phạm vi tiếp cận rộng và chi phí thấp hơn so với thương mại 

truyền thống, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên kênh TMĐT được xác định là phao 

cứu sinh của người nông dân trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn 

cho người nông dân. Trong tương lai, kênh TMĐT hứa hẹn sẽ trở thành xu thế kinh 

doanh tất yếu cho tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và các sản phẩm thế mạnh của Việt 

Nam. Tăng cường kết nối tiêu thụ hàng nông sản tại các sàn TMĐT không chỉ mở ra 

cơ hội lớn để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước 

và quốc tế, mà còn là cơ hội lớn để nông dân Việt thích ứng và bắt nhịp với xu 

hướng thương mại hiện đại trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào toàn 

bộ quy trình sản xuất. 

Kh  kh n đặt ra khi đưa nông sản Việt lên sàn TMĐT 

Thực tế cho thấy, đưa hàng hóa lên các sàn TMĐT là một trong những giải pháp 

kịp thời giúp mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản, nhất là khi các kênh tiêu thụ truyền 
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thống bị thu hẹp do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài 

khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Thứ nhất, nhận thức của người nông dân về TMĐT còn nhiều hạn chế, đặc biệt 

là người dân ở các tỉnh miền núi, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và mức độ sẵn 

sàng cho chuyển đổi số còn thấp. Bán hàng trên sàn TMĐT là lĩnh vực mới mẻ nên 

nhiều hợp tác xã, hộ nông dân còn thiếu kỹ năng và có tâm lý e ngại trong triển khai. 

Thứ hai, phần lớn các mặt hàng nông sản có điểm hạn chế so với các mặt hàng 

khác là có tính mùa vụ, phụ thuộc vào tình hình thời tiết, thời gian bảo quản ngắn, điều 

kiện bảo quản cao trong khi số lượng xe lạnh, kho lạnh ở nước ta còn hạn chế. Vì vậy, 

chi phí vận hành cao là thách thức lớn cần sớm đưa ra giải pháp khắc phục. 

Thứ ba, chi phí vận chuyển hàng hóa nói chung ở Việt Nam còn cao, logistics 

cho TMĐT cũng vậy. Trong khi đó, nông sản là những mặt hàng có giá trị không cao, 

cho nên giá của mặt hàng nông sản khi đến tay người tiêu dùng "đội" lên nhiều. 

Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT 

Cùng với kênh phân phối truyền thống, các sàn TMĐT cũng đang từng bước trở 

thành một kênh phân phối mới, hiện đại và hiệu quả trong tiêu thụ nông  sản. Đứng 

trước những khó khăn ở trên, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT, thời 

gian tới cần chú trọng triển khai các giải pháp như: 

Về phía Chính phủ và các cơ quan chức năng 

Thứ nhất, kinh doanh nông sản trên các sàn TMĐT cần có sự hỗ trợ bằng chính 

sách một cách cụ thể và một cách đồng bộ từ các Bộ, ngành ở Trung ương và chính 

quyền địa phương. Cụ thể, Bộ Công Thương cần xây dựng chính sách quản lý thông 

thoáng nhưng hiệu quả trên môi trường số; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cần có những giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông sản, quy hoạch vùng trồng hợp 

lý đảm bảo đủ nguồn cung trong nước và xuất khẩu một cách hiệu quả; Bộ Giao thông 

vận tải cần có giải pháp hỗ trợ chi phí các phương án logistics, kho bãi ưu tiên cho 

hàng nông sản; Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng cổng thông tin điện tử hỗ 

trợ hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT - nơi mà người nông dân có 

thể cập nhập các thông tin về kiến thức sản xuất, bảo quản nông sản hay các phương 

thức mở gian hàng, kinh doanh trên sàn TMĐT cũng như những kiến thức và kinh 

nghiệm kinh doanh trên không gian mạng,… Trong khi đó, chính quyền nhân dân các 

tỉnh, thành phố nên có phương án và hỗ trợ chi phí cho hoạt động kinh doanh nông sản 

một cách cụ thể và thiết thực hơn nữa. 

Thứ hai, Cục Xúc tiến Thương mại cần phối hợp với các sàn TMĐT đào tạo, tập 

huấn cho người nông dân, hợp tác xã kỹ năng quảng bá sản phẩm, bán hàng 
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livestream. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, tạo điều 

kiện để nông dân hiểu và nắm bắt rõ hơn về xu hướng và yêu cầu thị trường, từ đó tổ 

chức sản xuất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Thứ ba, chính quyền địa phương cũng cần phải chủ động để đưa hình ảnh nông 

sản của tỉnh ra thị trường. Theo ông Nguyễn Minh Đức - CEO IM GROUP, Phó 

Trưởng ban Đào tạo và Sự kiện của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam 

(VECOM), chính quyền địa phương cần xây dựng hình ảnh “siêu anh hùng” là những 

người nông dân, các hợp tác xã đã thành công trong việc ổn định đầu ra nông sản của 

mình thông qua các công cụ số. Hình ảnh này sẽ truyền cảm hứng, tạo động lực để bà 

con áp dụng các kiến thức mới nhanh chóng hơn. 

Về phía doanh nghiệp TMĐT, doanh nghiệp vận chuyển 

Thứ nhất, các doanh nghiệp TMĐT cần cử các chuyên viên về TMĐT đến từng 

hợp tác xã, từng hộ nông dân để hướng dẫn, tập huấn các kỹ năng như sử dụng ứng 

dụng TMĐT, đóng gói, hỗ trợ truyền thông, livestream bán hàng,... Ngoài ra, các sàn 

TMĐT cần xây dựng tính năng như trực tiếp theo dõi phản hồi của khách hàng để 

người nông dân kịp thời điều chỉnh mẫu mã, chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị 

trường tốt hơn từ những phản ứng xác thực của người dùng thông qua sức mua và 

lượng đơn hàng; chủ động lên kế hoạch mùa vụ, hạn chế tồn đọng và nghiên cứu, phát 

triển những sản phẩm mới giá trị cao hơn. 

Thứ hai, các doanh nghiệp vận chuyển cần xây dựng mạng lưới phân phối trải 

rộng, nguồn nhân lực đông đảo và đặc biệt là hệ thống phương tiện thu gom, vận chuyển 

với quy trình bảo quản chặt chẽ. Qua đó, vừa đảm bảo tối ưu hóa chi phí vừa đảm bảo 

chất lượng sản phẩm tươi, sạch đến tay người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất. 

Về phía người nông dân, hợp tác xã 

Thứ nhất, người nông dân cũng như các hợp tác xã cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, 

đồng bộ từ khâu trồng trọt, chăm bón, thu hoạch, bảo quản... để bảo đảm chất lượng 

đồng đều, hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Thứ hai, người nông dân và các hợp tác xã cần chủ động tham gia các chương 

trình đào tạo và tập huấn TMĐT, chủ động học hỏi, sáng tạo trong việc kết nối, giới 

thiệu, quảng bá nông sản trên môi trường số. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vnexpress.net/dua-nong-san-len-san-thuong-mai-dien-tu-co-hoi-va-thach-thuc-thoi-covid-

19-4338848.html 

https://nhandan.vn/dan-toc-mien-nui/nong-san-mien-nui-len-san-thuong-mai-dien-tu-673277/ 
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Tác động của biện pháp phi thuế quan 

trong thương mại quốc tế 

Trần Thị Hồng Nhung - CQ56/11.07 

iện nay, có rất nhiều định nghĩa về biện pháp phi thuế quan (NTM). Mỗi tổ 

chức có một định nghĩa riêng về NTM, trong đó có những khái niệm được 

sử dụng phổ biến và rộng rãi của các tổ chức uy tín trên thế giới như Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD),... 

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển ( NCTAD, 2010) định nghĩa, 

“Các biện pháp phi thuế quan là các biện pháp chính sách - khác với thuế quan 

thông thường - có khả năng có tác động kinh tế đối với thương mại hàng hóa quốc 

tế, thay đổi số lượng giao dịch hoặc giá cả hoặc cả hai.” Như vậy, NTM được xác 

định là là bất kỳ biện pháp nào, có tác động tích cực hay tiêu cực lên việc trao đổi 

thương mại, hàng hoá giữa các quốc gia. 

Tác động tích cực của NTM 

Thứ nhất, biện pháp phi thuế quan giúp gi i quyết những vấn đề toàn cầu liên 

quan đến sức khoẻ con ng ời, động thực vật và môi tr ờng. 

Các biện pháp phi thuế quan đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết 

các vấn đề toàn cầu như xử lý khủng hoảng kinh tế, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Trong những tình huống khủng hoảng kinh tế, những biện pháp khẩn 

cấp được áp dụng ngay lập tức và có hiệu quả tức thời nhằm ngăn chặn sự thiệt hại lây 

lan có hệ thống. Với vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, các quốc gia, đặc 

biệt là những nước phát triển khuyến khích sử dụng các biện pháp phi thuế quan (nhất 

là biện pháp dịch động thực vật và quy chuẩn kỹ thuật) nhằm quản lý các tác nhân gây 

hại cho môi trường và hệ sinh thái trong quá trình khai thác, sản xuất như thuốc trừ 

sâu, thuốc kháng sinh, nước thải,... NTM có thể được áp dụng do các nguyên nhân 

chính đáng như bảo vệ sức khoẻ, sự an toàn của con người và động thực vật. Do được 

sử dụng đơn thuần với mục đích phi thương mại như vậy nên nhiều biện pháp NTM 

được WTO và nhiều hiệp định Thương mại tự do công nhận. 

Thứ hai, biện pháp phi thuế quan gia tăng nhận thức của ng ời tiêu dùng và 

thay đổi hành vi tiêu dùng liên quan đến thuộc tính an toàn, chất l ợng s n phẩm. 

H 
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Đời sống xã hội được nâng cao, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất 

lượng và độ an toàn của sản phẩm hơn là giá thành của nó. Nhưng không chỉ là chất 

lượng, họ còn quan tâm đến quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tác động trong 

quy trình sản xuất, tiêu dùng đến môi trường và phúc lợi xã hội. Các biện pháp phi 

thuế quan một mặt đảm bảo những yêu cầu trên đối với sản phẩm khi đến với tay 

người tiêu dùng. Mặt khác, chính người tiêu dùng lại là đối tượng trực tiếp quy định 

những yêu cầu của biện pháp phi thuế quan. 

Thứ ba, biện pháp phi thuế quan không phân biệt đối xử tạo động lực cho những 

nhà s n xuất, xuất nhập khẩu nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển s n xuất và có 

tác dụng tăng c ờng th  ng mại giữa các quốc gia. 

Bởi vì khi quốc gia nhập khẩu yêu cầu tiêu chuẩn cao với hàng hóa nhập khẩu, 

các công ty xuất khẩu cần nâng cấp việc sản xuất của họ. Kết quả là, sản phẩm của 

họ sẽ có chất lượng tốt hơn và có khả năng tiếp cận nhiều thị trường hơn và tạo ra 

nhiều lợi nhuận hơn. Các nhà sản xuất phải gia tăng liên kết trong chuỗi cung ứng 

của mình nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng đồng bộ cũng như các yêu cầu liên 

quan đến quy tắc xuất xứ. Với xu hướng toàn cầu hoá và sản xuất trong một thời đại 

công nghệ, điều mà các doanh nghiệp nên hướng tới là tận dụng công nghệ thông tin 

và các kỹ thuật mới, tăng cường trao đổi thông tin cũng như phản hồi để đáp ứng 

được các NTM. Thông qua đó, các nhà sản xuất đã tự nâng cao năng lực sản xuất, 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Tác động tiêu cực của NTM 

Một là, biện pháp phi thuế quan có tác động c n trở th  ng mại đến việc gia 

nhập thị tr ờng của các doanh nghiệp xuất khẩu. 

Trên bình diện toàn cầu, NTM đang thay thế các biện pháp thuế quan để trở 

thành hàng rào đáng kể nhất đối với thương mại hàng hóa. Một minh chứng cụ thể 

chứng minh điều này là NTM hiện đang ảnh hưởng đến khoảng 58% thương mại ở 

châu Á - Thái Bình Dương. Việc áp dụng NTM tạo ra các chi phí cho doanh nghiệp, 

bao gồm chi phí thực thi, chi phí tìm nguồn cung ứng và chi phí thích ứng quy trình. 

Những chi phí này ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại và cấu trúc thị trường. Theo 

thống kê của báo cáo tiêu đề "Thương mại và Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương 2019" 

(APTIR), chỉ riêng chi phí cho các biện pháp NTM đã lên tới 1,6% tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP), khoảng 1.400 tỷ  SD trên toàn cầu. Chi phí của doanh nghiệp tăng 
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do việc phải chứng nhận an toàn của sản phẩm, chi phí sản xuất tăng để đáp ứng quy 

chuẩn, chưa kể vào đó các chi phí ngầm trong quá trình kiểm dịch và quy trình hải 

quan ở các nước khác nhau. Trong điều kiện các quy định này chênh lệch giữa các 

quốc gia, việc vượt qua những biện pháp này càng khó khăn hơn nữa, điều đó cản trở 

khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. 

Hai là, biện pháp phi thuế quan đ ợc áp dụng với mục đích b o hộ th  ng mại. 

NTM được sử dụng với vai trò tiếp tục bảo vệ các ngành kinh tế trọng điểm mặc 

dù tự do hóa thuế quan đang diễn ra sâu rộng trong các khuôn khổ hợp tác song 

phương, khu vực và đa phương. Sự gia tăng việc sử dụng NTM hiện đang tạo ra những 

quan điểm khác nhau giữa tác động về kinh tế của các công cụ chính sách liên quan 

đến NTM và những tác động tiềm ẩn của chính sách tới phát triển bền vững. Các nhà 

hoạch định chính sách tại các nước đang phát triển cho rằng, NTM có thể ảnh hưởng 

đến tiềm năng xuất khẩu và cần phải xây dựng chính sách “đáp trả” phù hợp. Mặc dù 

việc áp dụng NTM thông thường để giải quyết các quan ngại không mang tính thương 

mại như môi trường hay bảo vệ người tiêu dùng, nhưng các biện pháp này có thể 

chuyển hướng mang tính bảo hộ, phân biệt và hạn chế thương mại. Quốc gia nhập 

khẩu cố tình làm cho những biện pháp phi thuế quan ngày càng trở trên phức tạp và 

khó dự báo hơn, mục đích cuối cùng là để các doanh nghiệp xuất khẩu không thể vượt 

qua được những rào cản đó và bảo hộ nền sản xuất trong nước. 

Giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực của NTM 

Thứ nhất, phối hợp giữa các bộ trong việc đưa nội dung tháo gỡ rào cản thị 

trường vào các phiên họp của các Ủy ban liên chính phủ với các nước; chủ động nêu 

vấn đề TBT tại các diễn đàn khu vực, như ASEAN, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á 

- Thái Bình Dương (APEC) và diễn đàn đa phương (WTO); đẩy mạnh việc tham gia 

và thực hiện các thủ tục về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, như tăng cường ký kết 

các thỏa thuận hợp tác hoặc công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra 

giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và các nước đối tác có FTA; giảm bớt các 

thủ tục hải quan. 

Thứ hai, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với các biện 

pháp phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Lựa chọn 

một số mặt hàng tiềm năng để thiết kế và thực hiện các chương trình xúc tiến thương 

mại riêng cho những mặt hàng này vào các thị trường. 
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Thứ ba, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin (h ớng tận dụng và cách tận dụng 

 u đãi FTA, nhất là về quy tắc xuất xứ và biện pháp để đáp ứng quy tắc xuất xứ) và 

cách phòng tránh, xử lý các tranh chấp thương mại, như kiện bán phá giá; nâng cao 

nhận thức về phòng vệ thương mại đối với các hiệp hội, doanh nghiệp. Tập trung giải 

quyết có hiệu quả các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp mà các nước đang tiến 

hành đối với hàng xuất khẩu. 

Thứ tư, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào được tạo ra từ công 

nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được; triển khai tích 

cực Đề án c  cấu lại các ngành công nghiệp để từng bước tạo ra những sản phẩm có 

thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia 

sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://bnews.vn/yeu-to-tac-dong-toi-thuong-mai-o-chau-a-thai-binh-duong/137379.html 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2017d3_en.pdf 

 

Thư giãn: 
ĐỪNG CÓ NÓI DỐI 

 Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học 

trò tức quá, mới hỏi: “Con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy hay ngủ ngày, sao 

thầy không cho con ngủ ngày?” 

Thầy trả lời liều: “Ta đâu có ngủ ngày, đấy là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông 

Chu Công và Khổng Tử đấy chứ!” 

Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy, mắng: 

“Sao mày dám bỏ học mà nằm ngủ?” 

Trò thưa: “Thưa thầy, con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và 

ông Khổng Tử đấy chứ ạ!” 

Thầy tức giận nói: “Mày phải ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông ấy 

nói gì với mày?” 

Trò trả lời: “Hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng 

mới hôm qua thầy có đến thăm ông. Hai ông thấy nói vậy có vẻ giận lắm bảo con rằng: 

“Mày về bảo cái thằng thầy mày đừng có nói dối”. 
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Tác động từ xung đột Nga - Ukraine  

đến nền kinh tế Việt Nam 

 ưu Ngọc  inh - CQ56/15.01 

gày 22/02/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức ký sắc lệnh 

công nhận độc lập của hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk 

(DNR và LNR) thuộc vùng Donbass, miền đông  kraine. Rạng sáng ngày 

24/02/2022, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại  kraine với hàng loạt vụ tấn công 

bằng tên lửa và pháo tầm xa. Bóng ma của một chiến dịch quân sự toàn diện vào 

 kraine đang làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng, khiến giá cả leo thang, gây ra một 

cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn và gián đoạn kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Đối với 

một nước có độ mở kinh tế cao, Việt Nam có thể hứng chịu nhiều tác động. 

Mọi thứ đã đảo ngược sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại  kraine. Sau 

1/4 thế kỷ duy trì quan hệ hợp tác lẫn đối đầu, phương Tây đã “giáng đòn mạnh” vào 

Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có, khiến nền kinh tế Nga lao đao, giá trị 

đồng rúp sụt giảm. Mỹ và châu Âu thậm chí còn áp lệnh trừng phạt với Tổng thống 

Putin, nhiều nhân vật cốt cán trong chính phủ Nga và giới tài phiệt Nga. Trong bài phát 

biểu ngày 2/3, Tổng thống Joe Biden cho biết: “Ông Putin hiện đã bị cô lập với thế 

giới hơn bất cứ thời điểm nào”. 

Cuộc tấn công của Nga vào  kraine đã khiến Liên minh châu Âu phải đưa ra 

những quyết định về an ninh và kinh tế chưa từng có. Suốt nhiều năm qua, E  là một 

tổ chức kinh tế mạnh nhất trên thế giới, nhưng khối này vẫn chưa thể biến điều đó 

thành sức mạnh chính trị tương đương. Các nước thành viên E  nhiều lần bị chia rẽ 

khi đứng trước những quyết định đối ngoại quan trọng. Sự chia rẽ này đã cản trở tham 

vọng toàn cầu của E  bởi nhiều đề xuất chính sách được đưa ra trong các cuộc đàm 

phán không được thông qua hoặc bị phủ quyết. 

Tuy vậy, tư duy của châu Âu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã thay đổi 

trong một thời gian ngắn sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại  kraine. Theo 

cách nói ví von của một số nhà phân tích, E  dường như đang tỉnh giấc sau một cơn 

mơ kéo dài hàng thập kỷ khi cho rằng, sự liên kết của thế giới hiện nay sẽ ngăn chặn 

được xung đột trên lục địa già và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Mỹ sẽ đảm nhận vai trò 

đầu tàu để giải quyết nó. 

N 

https://vov.vn/media/audio/anh-de-doa-roi-lien-minh-chau-au-386223.vov
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Cú sốc chiến tranh đã khiến 27 nước thành viên trong E  đoàn kết với nhau.  

E  hiện đang sử dụng sức mạnh kinh tế để thực hiện mục đích địa chính trị với việc áp 

đặt gói trừng phạt mạnh nhất vào Nga. Lần đầu tiên, khối này quyết định cung cấp tài 

chính để tài trợ vũ khí cho  kraine. Đức là quốc gia từ lâu vẫn theo đuổi lập trường 

không cung cấp vũ khí cho nước đang có chiến tranh, đã quay ngoắt 180 độ, với quyết 

định trang bị vũ khí cho  kraine và tăng cường chi tiêu quốc phòng. 

Những tác động từ xung đột Nga - Ukraine đến nền kinh tế Việt Nam 

Thứ nhất, xuất khẩu thuỷ sản sang Nga bị ảnh hưởng 

Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam (VASEP), dự đoán tình hình xung đột Nga -  kraine sẽ làm giảm tốc độ 

tăng trưởng xuất khẩu thủy sản sang cả 2 thị trường này. Trước hết là ảnh hưởng tâm 

lý khiến cả khách hàng và doanh nghiệp e ngại giao dịch trong bối cảnh hiện nay. Một 

số khách hàng châu Âu mua thủy sản Việt Nam để bán sang Nga cũng bị tác động dây 

chuyền. Hơn nữa, việc giá dầu leo thang tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của 

doanh nghiệp, đặc biệt vận tải nội địa, cước tàu biển gây thêm khó khăn cho doanh 

nghiệp. VASEP khuyến cáo với các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, tránh 

sản xuất và lưu kho với số lượng lớn hàng hóa theo quy cách riêng thị trường Nga để 

tránh rủi ro không thể bán được cho thị trường khác. 

Số liệu của VASEP cho thấy tăng trưởng xuất khẩu sang Nga đã tăng 21% trong 

năm 2021. Số doanh nghiệp được phép xuất khẩu sang thị trường này đã tăng gấp đôi, 

lên 50 doanh nghiệp trong năm 2021 và khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt Nam 

được Nga cải thiện. Tính đến hết tháng 11-2021, xuất khẩu thủy sản sang Nga đạt gần 

150 triệu  SD gồm: tôm, cá tra, cá ngừ, bạch tuộc, mực... 

Thứ hai, tác động tới thanh toán quốc tế của ngân hàng Việt Nam 

Hiện nay, các giao dịch thanh toán quốc tế tại Việt Nam hiện được chủ yếu xử lý 

qua Dịch vụ SWIFT và Dịch vụ chuyển tiền Western  nion (W ) do các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng trong nước trực tiếp thỏa thuận, ký kết tham gia, hợp tác với các tổ 

chức quốc tế. Như vậy cho đến thời điểm này dịch vụ thanh toán quốc tế với các ngân 

hàng các quốc gia trên thế giới (trừ Nga) vẫn không ảnh hưởng. Tại Việt Nam, có ngân 

hàng duy nhất là Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) có giấy phép tham gia kênh 

thanh toán riêng sang Nga, cung cấp dịch vụ chuyển tiền song phương trực tiếp Việt - 

Nga, giúp các khách hàng và doanh nghiệp thực hiện các kênh thanh toán quốc tế giữa 
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02 nước trong nhiều năm qua. Với tình hình chiến sự tại  kraine, khi Nga bị ngắt khỏi 

hệ thống SWIFT, các giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế từ Việt Nam sang Nga 

sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phía VRB cho biết, vẫn có các kênh truyền thống khác 

thay thế như thư tín, telex, dù rằng những kênh này không ưu việt như qua hệ thống 

SWIFT toàn cầu… Theo các chuyên gia công nghệ , như vậy, trước mắt các hoạt động 

thanh toán quốc tế tại VRB có khả năng gián đoạn do ngắt mạch SWIFT. 

Thứ ba, giao thương bị ảnh hưởng 

Chiến sự giữa 2 nước khiến đồng Rúp mất giá sẽ khiến các công ty thương mại 

và du lịch mất đi một lượng khách Nga phân khúc tầm trung và thấp, một số đã gác lại 

ý định đi du lịch. Theo ông Nguyễn Đức Tấn - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương 

mại và du lịch Anex Việt Nam - cho biết: “Hiện tại, công ty đã giảm tần suất bay từ 8 

chuyến/ tháng xuống còn 5-6 chuyến/tháng. Lượng khách cũng chưa lấp đầy chuyến 

bay nên công ty bù lỗ khá nhiều. So với thời điểm chưa xảy ra chiến sự, lượng khách 

huỷ tour hiện tăng lên khoảng 30%. Nhiều hãng hàng không ở Nga đang thuê máy bay 

ở châu Âu, với việc cấm vận của châu Âu sẽ khiến vận chuyển hành khách gặp trục 

trặc.” Hơn nữa, các khách du lịch Nga sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng thẻ tín dụng 

Visa, Master do ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, chỉ 

có thể chuyển sang tiền mặt. Một số kế hoạch hợp tác giữa các công ty du lịch Việt 

Nam với Nga hiện cũng đang bị hoãn lại và trì trệ. 

Thứ tư, tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp 

Ở phía nguồn cung, các lệnh trừng phạt và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng có 

thể dẫn đến khan hiếm nhiều mặt hàng cơ bản, qua đó trực tiếp làm giá đầu vào của 

các doanh nghiệp tăng cao. Ở phía nguồn cầu, lạm phát còn có thể làm cho tiêu dùng 

và tiến độ giải ngân đầu tư trong nền kinh tế (bao gồm cả đầu tư công) chậm lại, do 

mặt bằng giá tăng cao và biến động khó lường. Các công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp 

có thể bao gồm các doanh nghiệp lệ thuộc vào giá hàng hóa cơ bản làm nguyên liệu 

đầu vào nhưng không có khả năng tăng giá bán bù lại chi phí nguyên liệu/vận chuyển 

tăng cao. Rất nhiều các doanh nghiệp này là những doanh nghiệp thuần túy xuất khẩu. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp lệ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu đầu vào sẽ có rủi ro 

khan hiếm nguồn cung trực tiếp do căng thẳng  kraine - Nga gây ra, ví dụ như than 

(một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Nga), có thể bị ảnh hưởng lớn về 

lợi nhuận. Các hãng hàng không có thể chịu ảnh hưởng kép, khi chi phí giá dầu tăng 

cao và các đường bay bị gián đoạn. Hơn nữa, khi giá xăng dầu tăng, chi phí logistics 
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cũng sẽ tăng cao, các doanh nghiệp dệt may, thủy sản sẽ chịu nhiều tác động. Điều này 

có thể dẫn đến tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, gia tăng chi 

phí logistics. Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng từ vấn đề này. 

Những việc cần làm của Việt Nam hiện nay 

Khi xung đột giữa Nga và  kraine nổ ra, nhiều nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh hơn quá 

trình chuyển dịch, tìm đến nơi an toàn và Việt Nam đang được đánh giá là điểm đến 

tốt. Vấn đề là ta phải làm thế nào để có đủ khả năng đón nhận hiệu quả hơn sự chuyển 

dịch vốn, tăng khả năng hấp thụ vốn. Vì vậy, chúng ta cần phải có chính sách về khoa 

học - công nghệ phù hợp, thu hút các công ty có trình độ công nghệ cao đầu tư vào 

Việt Nam, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ và phát triển nguồn 

nhân lực. 

Việt Nam đã thực hiện cải cách thể chế rất nhiều trong những năm qua tuy nhiên 

vẫn gặp khó khăn trong việc tự thay đổi cơ chế. Nhờ việc tham gia các hiệp định 

thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã tạo ra cơ hội thay đổi. Điều quan trọng là phải 

thực hiện tốt nhất FTA đã cam kết và cải cách thực chất nhất. Cụ thể, cải cách cần 

dành ưu tiên cho con người. Việc thực hiện sáp nhập, thu gọn các đầu mối bộ, sở, ban, 

ngành vừa qua đã đặt ra yêu cầu phải làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng hơn, 

hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhiều hơn. Dịch bệnh vừa rồi là cơ hội 

để đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin. 

Sau cùng, Việt Nam cần kiên trì theo đuổi chính sách phát triển theo hướng "Nhà 

nước nhỏ, xã hội lớn". Tức là Nhà nước cần phải kiên quyết bỏ bớt lĩnh vực mà tư 

nhân có thể làm tốt và Nhà nước không cần phải làm. Đặc biệt, cần tăng cường đẩy 

nhanh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, công dân điện tử... 
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Gỡ kh  trong thông quan hàng h a  

tại cửa khẩu biên giới Việt - Trung 

Bùi Thị Quỳnh - CQ56/51.03 

Phùng thị Huyền Trang - CQ56/51.02 

rong bối cảnh đại dịch Covid - 19 vẫn tiếp tục hoành hành với các biến thể 

virus mới như omicron đã xuất hiện tại Việt Nam, các ngành nghề thuộc 

lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ rơi vào tình trạng lao đao thì ngành nông 

nghiệp Việt Nam vẫn trụ vững và có tín hiệu tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, trong thời 

gian gần đây, thị trường tiềm năng nhất là Trung Quốc lại có những động thái siết 

chặt nhập khẩu, kiểm dịch đối với nông sản Việt Nam. Đứng trước những thách thức 

đó, Việt Nam cần có những biện pháp để giảm bớt gánh nặng ùn tắc container tại cửa 

khẩu phía Bắc. 

Thực trạng xuất khẩu nông sản Việt tại các cửa khẩu phía Bắc trong thời kỳ 

Covid-19 

Đại dịch Covid-19 đã hoành hành trong 3 năm ròng, ảnh hưởng đến các quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn thế giới không chỉ về sức khỏe con người mà còn 

về chính trị, xã hội và cả kinh tế. Nền kinh tế bị ngưng trệ, sản xuất đình đốn, xuất 

nhập khẩu ác tắc khiến cho giới kinh doanh và cả người nông dân rơi vào cảnh khốn 

cùng. Xuất khẩu giảm sút, thậm chí ngừng lại đang là khó khăn chung của nhiều mặt 

hàng nông sản của Việt Nam. Đặc biệt, kể từ khi chính quyền Trung Quốc áp dụng 

chính sách “Zero Covid” thì việc xuất khẩu nông sản vốn đã khó khăn nay lại càng 

thêm thách thức. Nhiều mặt hàng trái cây tươi đang rơi vào tình trạng ùn ứ tại các cửa 

khẩu xuất hàng sang Trung Quốc. 

Tại hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giao lưu, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh 

phòng, chống đại dịch covid - 19” được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu 

cho biết: Kể từ tháng 7/2021 đến nay việc xuất khẩu nông sản, nhất là các mặt hàng 

trái cây tươi có dấu hiệu sụt giảm khá mạnh vì sản lượng xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc đang giảm đáng kể. Cụ thể, trong những ngày giữa tháng 12, riêng tỉnh 

Lạng Sơn đã có đến hơn 4500 xe container hàng hóa và nông sản đang chực chờ tại 

các cửa khẩu. Trong khi đó vì kiểm soát nghiêm ngặt, Trung Quốc chỉ mở duy nhất 

cửa khẩu Hữu Nghị, chỉ 100 xe được thông quan mỗi ngày. Sự ùn ứ này đã gây ra 

T 



77 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  Taäp 03/2022 

  

nhiều thiệt hại cho các công ty xuất nhập khẩu và cho cả các đơn vị vận chuyển vì chi 

phí bảo quản lớn và nhiều loại nông sản cũng không thể giữ được độ tươi ngon trong 

khoảng thời gian quá dài dẫn đến giá giảm hẳn so với điều kiện bình thường. Trong 

tình huống này, Bộ NN&PTNT cùng với Đại sứ quán Trung Quốc đã họp báo nhằm 

đưa ra hướng giải quyết. Bên phía Trung Quốc, ông Hồ Tỏa Cẩm phát biểu: “Trung 

Quốc đang thực hiện chính sách “Zero Covid”. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ 

chính sách của Trung Quốc. Chúng tôi có 1,4 tỷ dân, nếu sống chung với covid thì dễ 

vỡ trận”. Cũng theo ông Hồ Cẩm Tỏa, Trung Quốc hiện cũng đang ùn ứ 3500 xe 

container hàng hóa, nông sản tại Bằng Tường. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng 

đang rất lưu ý việc nhập khẩu nông sản từ Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, các địa 

phương ở Trung Quốc khẩn trương tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, kết thúc buổi họp báo 

vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra cho cả hai nước. Những xe hàng hóa, 

nông sản từ các địa phương vẫn tiếp tục đổ về cửa khẩu của Lạng Sơn, Quảng Ninh để 

kịp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho dịp Tết Nguyên Đán của cả hai nước và tình trạng ùn 

ứ vẫn tiếp tục diễn ra. 

Đầu ra không đảm bảo cũng khiến sản xuất kém phát triển. Theo các thương 

lái, kể từ khi đại dịch covid bùng phát trở lại, hàng loạt các nông sản giá cao bỗng 

dưng rớt giá, khó tiêu thụ. Nhiều nhà vườn xoài rụng đầy gốc không có người thu 

mua, mít chỉ bán với giá vài nghìn đồng trên một kg, thanh long trở thành thức ăn 

cho gia súc vì công hái còn cao hơn giá bán,... Vậy là người nông dân sau bao công 

đầu tư, chăm sóc nay lại không được thu hoạch, chấp nhận thua lỗ. Không chỉ người 

dân, các doanh nghiệp cũng chịu thiệt hại không kém. Kim ngạch xuất nhập khẩu 

nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc liên tục giảm, mỗi tháng trung bình giảm 

đến 15%. Trước đây, một xe container lạnh chở thanh long từ biên giới nước Việt 

vào tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc chỉ mất 2-3 ngày với chi phí bảo quản và vận 

chuyển là 50 triệu đồng/xe thì hiện nay với thời gian ùn ứ kéo dài đến cả một tuần 

khiến chi phí đội lên gấp bội là 100 triệu đồng/xe. Dù chính phủ đã tích cực làm việc 

với Trung Quốc, xong nước bạn mới chỉ mở lại 2 - 3 cửa khẩu và những sự việc 

tương tự như vậy vẫn tiếp tục xảy ra gây thiệt hại không nhỏ cho kinh tế Việt Nam 

nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng. 

Với sự phát triển nông nghiệp hiện tại của nước ta, đầu ra cho nông sản vẫn còn 

là một bài toán khó. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắc kẹt tại cửa khẩu 

Xét về nguyên nhân khách quan, đó chính là ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 

đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và xuất nhập khẩu nông sản. Dịch Covid khiến 
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các quốc gia dè dặt hơn trong việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vì đây cũng có 

thể là nguồn lây bệnh. Cụ thể là Trung Quốc đã cho đóng nhiều cửa khẩu lớn, không 

cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam được xâm nhập vào thị trường nội địa để ưu tiên 

kiểm soát dịch trong nước. Hơn nữa, nền kinh tế của Trung Quốc ngày càng phát triển 

nên thị trường tiêu thụ này cũng bắt đầu khó tính và khắt khe hơn. Trong khi đó, các 

doanh nghiệp và thương lái Việt Nam vẫn có thói quen lấy hàng và xuất khẩu hàng qua 

đường tiểu ngạch khiến nông sản Việt bị đẩy vào thế rủi ro, lao đao. Còn con đường 

chính ngạch thì rất ít doanh nghiệp nào dùng đến mà các doanh nghiệp Thái Lan lại 

mượn những cửa khẩu này của chúng ta để xuất khẩu nông sản vào thị trường nội địa 

của Trung Quốc rất thuận lợi. 

Xét về nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân của việc ùn ứ hàng hóa, nông sản 

còn bắt nguồn từ chính chúng ta. Nền nông nghiệp của Việt Nam còn nhỏ lẻ và manh 

mún dẫn đến các loại nông sản chủ lực thì chưa được Trung Quốc cấp phép chính 

ngạch, mở cửa thị trường về kỹ thuật. Các thương nhân vẫn giữ thói quen buôn bán 

theo hình thức “trao đổi với cư dân biên giới” tiềm ẩn đầy rủi ro. Và cũng phải thừa 

nhận rằng, nền kinh tế Việt Nam với hoạt động xuất khẩu nông sản đã quá phụ thuộc 

vào thị trường Trung Quốc mà chưa mở rộng được sang các thị trường khác để đáp 

ứng nhu cầu sản xuất. Vì quá chú trọng vào thị trường Trung Quốc nên thị trường nội 

địa đôi khi lại bị bỏ qua, tạo cơ hội cho các mặt hàng nhập khẩu khác tràn vào. Thêm 

vào đó, nhà nước và các cơ quan chính quyền cũng chưa có những biện pháp cụ thể để 

đảm bảo đầu ra cho nông sản Việt. Khâu quản lý vẫn còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ, 

nghiêm chỉnh, những chính sách và biện pháp phù hợp, kịp thời vẫn chưa được đề ra. 

Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, Việt Nam cần có những biện pháp cụ thể và 

tức thời. 

Đề xuất các giải pháp để tháo gỡ kh  kh n tại cửa khẩu phía Bắc 

Theo chủ trương chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ, khi covid-19 còn chưa được dập hết và đang có xu 

hướng bùng phát lại thì vì nhiều lí do mà chúng ta lơ là bảo vệ bản thân khiến cho kinh 

tế trì trệ, đặc biệt là chính sách “ZERO COVID” của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng 

hàng loạt thương nhân, 4598 xe container vẫn đang mắc kẹt cửa khẩu chờ ngày được 

giải cứu. Qua các nghiên cứu, đánh giá từ các nguồn tài liệu đáng tin, nhóm chúng tôi 

đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hiện trạng này. 

Thứ nhất, trước tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, chính phủ cần xem xét 

tiến hành một cuộc trao đổi cấp cao hơn giữa hai bên để cùng nhận diện nút thắt và 
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đưa ra giải pháp tháo gỡ phù hợp. Bên cạnh đó, cần giảm thiểu các chi phí về thuế để 

các doanh nghiệp có thể sử dụng những loại hình vận chuyển khác, giảm bớt gánh 

nặng về ùn tắc tại cửa khẩu phía Bắc. 

Thứ hai, Chính phủ nên xem xét việc trao đổi, đàm phán với phía Trung Quốc 

để bố trí cửa khẩu thông quan riêng cho từng loại hàng khác nhau như linh kiện điện 

tử, hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước so với hàng nông, thủy sản. Do 

mặt hàng nông, thủy sản là những mặt hàng có thời hạn sử dụng thấp, nếu để lâu sẽ 

hỏng và mất trắng. Với những mặt hàng về linh kiện điện tử hay hàng nguyên phụ liệu 

để phục vụ sản xuất có thể đề xuất cửa khẩu thông quan khác để giảm gánh nặng ách 

tắc tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, phối hợp lực lượng chuyên môn hai nước để bàn giao 

theo đợt, giải phóng các xe hàng, container, tài xế đang "kẹt" tại cửa khẩu hai bên. 

Thứ ba, Chính phủ 2 nước cần thiết lập vùng quản lý riêng biệt, nơi được rà soát, 

kiểm tra chặt chẽ để phát hiện sớm và cách ly người hay sản phẩm mắc Covid-19 ngay 

tại đầu vùng đệm này, tránh tình trạng phát hiện người/vật mắc covid-19 ở điểm giáp 

biên dẫn tới hành động "đóng biên tức thời" của phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, các 

công cụ công nghệ cần được đẩy mạnh xây dựng và sử dụng hiệu quả, như khai báo y 

tế điện tử, đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Để kiểm soát, đảm bảo hoạt động đi lại an toàn 

ngoài những biện pháp thông thường như kiểm tra trực tiếp thì cần đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin giám sát sự tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Tạo điều kiện 

ưu tiên khám sức khỏe cho những tài xế container đang chờ ở cửa khẩu để đẩy nhanh 

được quả trình giao thương. 

Nhìn chung, chống dịch không bằng phòng dịch, biện pháp tốt nhất để không 

làm lây lan Covid-19 đó là không mắc Covid 19. Để nền kinh tế sớm trở lại hoạt động 

bình thường cũng như các hoạt động xuất - nhập khẩu, giao thương với các nước bên 

ngoài, mỗi người dân cần ý thức được sự nguy hiểm về lâu dài của bệnh này! 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://bitly.com.vn/nhx6jf 

https://tuoitre.vn/un-tac-tai-cac-cua-khau-voi-trung-quoc-phai-tu-bo-cach-lam-de-dai-

20211224084625518.htm 

https://nld.com.vn/kinh-te/tac-hang-hoa-o-cua-khau-thiet-hai-hang-ngan-ti-kien-nghi-thu-tuong-

loat-giai-phap-2021122316544473.htm 

https://nld.com.vn/kinh-te/tac-hang-hoa-o-cua-khau-thiet-hai-hang-ngan-ti-kien-nghi-thu-tuong-

loat-giai-phap-2021122316544473.htm 
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7. TS. NG YỄN HỮ  TÂN 

8. TS. NG YỄN HỒNG CHỈNH 

9. TS. NG YỄN THỊ THÚY NGA 

10. TS. NG YỄN TIẾN ĐỨC 

11. TS. LƯ  HỮ  ĐỨC 
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