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Cơ hội và thách thức cho start-up xanh 

phát triển tại Việt Nam 

Đỗ Thảo Linh - CQ57/21.03 

 nhiễm môi trƣờng là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp hủy hoại màu xanh của 

Trái Đất, đe dọa đến sự sống của con ngƣời ở hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lai. Vì 

thế, xu hƣớng chung và tất yếu của phát triển trong tƣơng lai chính là đi cùng với 

giữ gìn môi trƣờng sống. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay dám tiên 

phong để thay đổi cuộc chơi, qua việc bắt tay vào làm kinh doanh thân thiện với môi 

trƣờng. Bài viết này hƣớng tới việc đề xuất giải pháp cho start-up xanh (khởi nghiệp xanh) 

phát triển tại Việt Nam. 

Tại Việt Nam, khái niệm “start-up xanh” vẫn còn rất mới mẻ. Hiện tại chƣa có một 

định nghĩa thống nhất về khởi nghiệp xanh nhƣng có thể đƣợc hiểu là khởi nghiệp từ sản 

phẩm thân thiện với môi trƣờng; là thúc đẩy những dự án tạo ra tiền sạch, giải quyết đƣợc 

“nỗi đau” của khách hàng; góp phần tăng trƣởng kinh tế và không làm ảnh hƣởng tới môi 

trƣờng. Bằng trí sáng tạo, sự đam mê và nhất là ý thức coi trọng Trái Đất, khởi nghiệp 

xanh đã tạo ra những sản phẩm thân thiện, an toàn, bảo vệ thiên nhiên một cách bền vững, 

hay biến những thứ mà mọi ngƣời nghĩ là rác thành sản phẩm hữu dụng là ý nghĩa chung 

của start-up xanh. 

Xu hướng start-up xanh tại Việt Nam 

Hiện nay trên thế giới, khởi nghiệp xanh đang là một xu hƣớng tất yếu để thích ứng 

với biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu cũng nhƣ sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên. 

Khởi nghiệp xanh hƣớng tới việc tạo ra quá trình kinh doanh có tính tái tạo cao, có tác 

động tích cực đến môi trƣờng, cộng đồng và đặc biệt là nền kinh tế. Hiện nay, có không ít 

những dự án start-up đã thành công trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. Đây là những dự án 

tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trƣờng nhằm hạn chế, phòng ngừa và khắc phục 

những hậu quả do ô nhiễm môi trƣờng gây ra. 

Do đó, tại Việt Nam gần đây đã bắt đầu làm quen với xu hƣớng phát triển kinh tế 

xanh của thế giới. Làn sóng khởi nghiệp đã trở nên mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là 

trong bối cảnh công nghệ phát triển nhƣ vũ bão, tạo cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tƣởng 

sáng tạo. Ý tƣởng khởi nghiệp cũng rất đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, bên cạnh những 

dự án về nông nghiệp sạch, cây trồng, vật nuôi mới, những ứng dụng trong sản xuất, phần 

mềm công nghệ thông tin,... thì khởi nghiệp xanh đang là xu hƣớng của rất nhiều ngƣời trẻ 

hƣớng tới. Chắc chắn đây là cơ hội thúc đẩy các xu hƣớng công nghệ, khởi nghiệp sáng 

tạo xã hội vì bền vững, tạo ra “cổ tức kép”, vừa giải bài toán kinh tế - lợi nhuận, vừa phát 

Ô 
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triển xã hội. Doanh nghiệp nào nắm bắt đƣợc cơ hội, xu hƣớng và đi đầu, dẫn dắt sự thay 

đổi sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng quy mô vƣợt bậc trong giai đoạn này. 

Những cơ hội và thách thức cho start-up xanh phát triển tại Việt Nam 

* Cơ hội 

Thứ nhất, nền kinh tế ngày càng phát triển, mức sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc 

nâng cao thì nhu cầu đƣợc sử dụng các sản phẩm dịch vụ có chất lƣợng tốt, an toàn cũng 

ngày càng tăng. Đây là cơ hội lớn để start-up xanh và các doanh nghiệp thực hiện đổi mới 

xanh nhằm xây dựng thƣơng hiệu, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, nắm bắt xu hƣớng xanh 

của hiện tại và tƣơng lai. Qua đó, phong trào khởi nghiệp xanh sẽ ngày càng lan tỏa và 

phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Thứ hai, khởi nghiệp là một chủ trƣơng và định hƣớng đƣợc Chính phủ, các cơ quan 

chức năng quan tâm, ƣu tiên thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Cùng với hệ thống chính 

sách đã ban hành, thời gian qua nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã đƣợc triển khai 

mạnh mẽ ở các cấp địa phƣơng, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 

Thứ ba, theo quy định của pháp luật Việt Nam, sản phẩm đạt nhãn xanh Việt Nam là 

sản phẩm thân thiện với môi trƣờng. Khi doanh nghiệp hƣớng đạt nhãn sinh thái sẽ góp 

phần bảo đảm về thị phần, kèm theo đó là lợi nhuận. Cơ sở sản xuất - kinh doanh sản 

phẩm thân thiện với môi trƣờng sẽ đƣợc hƣởng những ƣu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn 

giảm thuế, phí về bảo vệ môi trƣờng. 

Thứ tư, cơ hội tiếp cận vốn đối với các start-up xanh khả quan hơn do có sự quan 

tâm đặc biệt của Chính phủ đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh xanh, sạch. Bên 

cạnh đó, nhiều quỹ đầu tƣ đang hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, những quỹ đầu tƣ này dành nhiều ƣu tiên đối với các dự án khởi nghiệp xanh. 

Thứ năm, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trƣởng trong những năm qua tạo ra nội lực 

bên trong cho một xu thế phát triển mới, những vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trƣờng và 

suy giảm tài nguyên trong thời gian qua đã thức tỉnh các cấp lãnh đạo và ngƣời dân ủng hộ 

hƣớng phát triển mới, đó là start-up xanh và đổi mới xanh của các doanh nghiệp, tạo đà 

cho sự phát triển nền kinh tế xanh và loại bỏ kiểu phát triển nền kinh tế nâu. Có thể nói, xu 

hƣớng tiêu dùng xanh đã và đang nhận đƣợc sự đồng thuận rất lớn trong cộng đồng, từ các 

doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng. 

Thứ sáu, với lợi thế nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa Đông Nam Á, có nguồn 

năng lƣợng mặt trời dồi dào, năng lƣợng gió phong phú, sinh vật tăng trƣởng nhanh. Việt 

Nam đƣợc đánh giá là quốc gia có nguồn vốn tự nhiên đa dạng, phong phú, nhất là 

nguồn vốn tự nhiên có khả năng tái tạo. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển các ý 

tƣởng khởi nghiệp xanh và là cơ hội cho Việt Nam tham gia vào các chƣơng trình mục 
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tiêu thiên niên kỷ để hƣớng tới nền kinh tế xanh và thực hiện thành công chiến lƣợc tăng 

trƣởng xanh. 

* Thách thức 

Thứ nhất, khởi nghiệp xanh gắn với tăng trƣởng xanh tuy đã đƣợc nhiều địa phƣơng 

quan tâm và nhiều doanh nghiệp ứng dụng nhƣng chƣa thành xu thế, do các bên liên quan 

chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng so với việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. Vì vậy, số đông 

ngƣời dân và doanh nghiệp chƣa có nhận thức đầy đủ và thống nhất về sự cấp thiết của 

vấn đề này nên sẽ khó trở thành xu hƣớng phổ biến và khó triển khai thực hiện. 

Thứ hai, các sản phẩm dán nhãn môi trƣờng, cũng nhƣ cách nhận biết chúng còn 

chƣa rõ ràng và phổ biến đối với ngƣời tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhận thức và sự quan tâm 

của ngƣời tiêu dùng chƣa cao nên dù xu hƣớng tiêu dùng xanh đã đƣợc hình thành nhƣng 

chƣa có sự kết nối với nhau, phạm vi tác động hẹp, vì vậy tính bền vững chƣa cao. Ngoài 

ra, quá trình chuyển đổi thói quen tiêu dùng từ vật liệu nhựa sang thủy tinh, giấy, hay hạn 

chế sử dụng năng lƣợng hóa thạch,... còn ảnh hƣởng bởi rất nhiều yếu tố nhƣ: phong tục, 

tập quán,văn hóa, trình độ học vấn, khả năng kinh tế,... 

Thứ ba, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu vốn cho đầu tƣ, áp dụng công nghệ xanh 

và phát triển sản phẩm xanh. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể đƣợc chuyển giao công nghệ 

xanh hiện đại nhƣng đôi khi yếu tố con ngƣời, trình độ năng lực chƣa đủ để đáp ứng. Mâu 

thuẫn trên khiến nhiều doanh nghiệp ngại ứng dụng công nghệ xanh và phát triển sản 

phẩm xanh bởi sẽ ảnh hƣởng đến mục tiêu lợi nhuận. Bên cạnh đó, trách nhiệm đối với 

môi trƣờng của một số doanh nghiệp còn hạn chế. 

Thứ tư, Việt Nam đầu tƣ vào nghiên cứu phát triển thấp hơn so với các quốc gia 

khác trên thế giới. Hơn nữa, doanh nghiệp Việt Nam dè dặt trong việc đầu tƣ, sử dụng 

công nghệ, phƣơng thức quản lý áp dụng hệ thống quản lý phù hợp để sản xuất sản phẩm 

đáp ứng yêu cầu dán nhãn sản phẩm xanh. 

Thứ năm, để thực hiện áp dụng khởi nghiệp xanh cần khoản vốn đầu tƣ ban đầu cao, 

tuy nhiên việc tiếp cận nguồn tài chính còn rất nhiều khó khăn và chƣa có nhiều ƣu đãi cho 

doanh nghiệp vay vốn để phát triển. Mặc dù số lƣợng quỹ nƣớc ngoài, tập đoàn, nhà đầu 

tƣ, hợp đồng đầu tƣ gia tăng nhanh chóng trong vài năm gần đây, nhƣng sức ép bảo toàn 

vốn cho nhà đầu tƣ nên quỹ đầu tƣ quốc tế không dám mạo hiểm rót vốn vào cho doanh 

nghiệp khởi nghiệp. Hoạt động này chủ yếu qua chƣơng trình riêng lẻ, chỉ dừng lại ở mức 

hỗ trợ. 

Đề xuất giải pháp cho start-up xanh tại Việt Nam 

Thứ nhất, về phía Chính phủ, Nhà nƣớc đƣa ra chính sách phát triển sạch hƣớng tới 

sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, mặt khác đóng vai trò ngƣời 

tiêu dùng lớn có tác động đến thị hiếu mua sắm và tiêu dùng sản phẩm, kích cầu các sản 
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phẩm thân thiện với môi trƣờng. Khi Nhà nƣớc triển khai chƣơng trình, sẽ thúc đẩy sản 

xuất và tiêu thụ bền vững, tạo điều kiện cho nhà sản xuất đầu tƣ vào hoạt động bảo vệ môi 

trƣờng, giúp giảm thiểu phát thải ô nhiễm, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; giảm chi phí 

xử lý ô nhiễm môi trƣờng; định hƣớng phát triển các ngành kinh tế xanh gắn với sử dụng 

hiệu quả nguyên vật liệu và năng lƣợng, bảo tồn và gia tăng giá trị vốn tự nhiên, nâng cao 

chất lƣợng sống. 

Thứ hai, tại các doanh nghiệp xanh, việc thực hiện xanh hóa doanh nghiệp phải có 

sự thống nhất từ lãnh đạo xuống đến ngƣời lao động. Lãnh đạo phải là ngƣời tiên phong 

trong định hƣớng phát triển xanh của công ty, từ đó thay đổi cách suy nghĩ và hành động 

của từng cá nhân lao động trong toàn doanh nghiệp. 

Thứ ba, do khái niệm doanh nghiệp xanh ở Việt Nam vẫn còn hết sức mới mẻ, đòi 

hỏi phải có những nghiên cứu và phổ biến rộng rãi kiến thức trong tầng lớp lãnh đạo, các 

nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và ngƣời dân. Nếu không nhận thức đầy đủ, 

tính đồng thuận trong xã hội sẽ không đạt đƣợc, do vậy sẽ khó thực hiện. Vì vậy, cần tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục định hƣớng, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm xã hội để mọi ngƣời đều hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của khởi nghiệp xanh, tạo 

sự đồng thuận bền vững từ lãnh đạo đến ngƣời dân và doanh nghiệp. 

Thứ tư, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các cơ quan 

báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực thi trách nhiệm 

bảo vệ môi trƣờng của doanh nghiệp là hết sức cần thiết và phải đƣợc chú trọng. Bên cạnh 

đó, cần phát huy vai trò của Hiệp hội Bảo vệ ngƣời tiêu dùng trong việc lên tiếng bảo vệ 

ngƣời tiêu dùng trƣớc những hoạt động sản xuất - kinh doanh, những sản phẩm có hại cho 

sức khỏe của ngƣời tiêu dùng. 

Thứ năm, tiếp tục huy động nguồn lực để hình thành quỹ hỗ trợ dự án khởi nghiệp 

doanh nghiệp xanh, tạo điều kiện cho ngƣời tiêu dùng có thu nhập thấp tiếp cận và sử dụng 

sản phẩm xanh. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://greenedu.vn/khoi-nghiep-xanh-la-gi-tiem-nang-phat-trien-cua-khoi-nghiep-xanh-tai-viet-nam/ 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-phat-trien-doanh-nghiep-xanh-tai-viet-nam-

346921.html 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/khoi-nghiep-xanh-de-giai-cuu-hanh-tinh-xanh-

447.html 
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Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam:  

Cơ hội và thách thức 

Trịnh Thùy Linh - CQ57/21.04CLC 

IFRS là một bộ chuẩn mực kế toán đƣợc thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc 

lập, phi lợi nhuận đƣợc gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). Mục tiêu của 

IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho 

các công ty đại chúng. IFRS tập trung vào các hƣớng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập 

báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể. Bộ chuẩn mực quốc 

tế IFRS có thể xem là sự thay đổi về chuẩn mực kế toán lớn nhất trong thời đại, là một 

điều hết sức cần thiết đối với các công ty lớn có các chi nhánh tại các quốc gia khác nhau. 

Đến nay, IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. 

Trong xu hƣớng toàn cầu hóa kinh tế, việc áp dụng IFRS giúp cho thông tin báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp minh bạch và có độ tin cậy cao hơn, tăng khả năng so sánh trên 

phạm vi cơ sở để nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đƣa ra các quyết định kinh tế. Ngày 

16/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp 

dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam. Với đề án này, Bộ Tài chính đã đƣa ra lộ 

trình áp dụng IFRS với từng mốc thời gian và nội dung công việc tƣơng đối cụ thể đối với 

các loại hình doanh nghiệp. 

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam 

Giai đoạn chuẩn bị (2020 - 2021) 

Bộ Tài chính chuẩn bị những điều kiện cấp thiết nhƣ: Công bố bản dịch IFRS ra 

tiếng Việt; Xây dựng và ban hành những văn bản hƣớng dẫn ứng dụng IFRS; Xây dựng 

cơ chế tài chính liên quan; Huấn luyện nguồn nhân lực, quy trình triển khai cho những 

doanh nghiệp. 

Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022-2025) 

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: Các doanh nghiệp sau có nhu cầu và đủ nguồn lực, 

thông báo cho Bộ Tài chính trƣớc khi tự nguyện áp dụng IFRS tại Việt Nam để lập báo cáo 

tài chính hợp nhất: Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nƣớc có quy mô lớn hoặc có các 

khoản vay đƣợc tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế; Công ty mẹ là công ty niêm yết; 

Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chƣa niêm yết; Các công ty mẹ khác. 
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Đối với báo cáo tài chính riêng: Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nƣớc ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông 

báo cho Bộ Tài chính trƣớc khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính riêng. 

Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025) 

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng 

IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh 

nghiệp và tình hình thực tế, quy định phƣơng án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập 

báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tƣợng cụ thể sau: 

Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nƣớc; Công ty mẹ là công ty niêm yết; Công ty đại 

chúng quy mô lớn là công ty mẹ chƣa niêm yết; Công ty mẹ quy mô lớn khác. Các công ty 

mẹ khác không thuộc đối tƣợng bắt buộc áp dụng nêu trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, 

thông báo cho Bộ Tài chính trƣớc khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính 

hợp nhất. 

Đối với báo cáo tài chính riêng: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng 

IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh 

nghiệp, pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, quy định phƣơng án, thời điểm áp dụng 

bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối 

tƣợng, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi. 

Trong bối cảnh IFRS trở nên phổ biến thì Việt Nam cũng đã bƣớc đầu đƣa ra đƣợc 

lộ trình áp dụng IFRS riêng. Việc áp dụng IFRS sẽ mở ra một cơ hội phát triển, đồng thời 

cũng mang lại những thách thức nhất định cho kế toán nói riêng và sự phát triển của các 

doanh nghiệp nói chung. 

Cơ hội khi áp dụng IFRS 

Thứ nhất, việc đƣa ra lộ trình áp dụng IFRS sẽ giúp các doanh nghiệp có định hƣớng 

phát triển phù hợp, thúc đẩy kế toán Việt Nam phát triển tiệm cận hơn với sự phát triển của 

kế toán trên thế giới. Hiện nay, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nƣớc khi gia 

nhập các tổ chức kinh tế thế giới và sự thay đổi trong hệ thống IFRS, VAS đã bộc lộ nhiều 

tồn tại. Việc ghi nhận và đánh giá tài sản, nợ phải trả theo giá trị hợp lý… chƣa đƣợc VAS 

hƣớng dẫn cụ thể. Trong khi đó, IFRS với những chuẩn mực về xác định giá trị hợp lý sẽ 

cho phép doanh nghiệp và ngƣời sử dụng báo cáo tài chính có cái nhìn hợp lý và xác thực 

hơn về tình hình tài chính, hoạt động và giá trị hiện tại của doanh nghiệp. 

Thứ hai, việc áp dụng ngôn ngữ kế toán toàn cầu IFRS giúp các giao dịch tài chính 

quốc tế giảm thiểu chi phí và tăng tính minh bạch, qua đó nâng cao đƣợc chất lƣợng quản 

trị và thông tin. Đồng thời, doanh nghiệp có thể gia tăng lợi nhuận nhiều hơn, thu hút đầu 

tƣ, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, hội nhập quốc tế. Áp dụng IFRS sẽ giúp cho các 
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nhà đầu tƣ có thể tìm hiểu, so sánh, đánh giá các thông tin tài chính của đơn vị theo cùng 

một ngôn ngữ, chuẩn mực chung của quốc tế, để từ đó có thể đƣa ra các quyết định kinh 

doanh hay đầu tƣ một cách phù hợp. 

Thứ ba, ngôn ngữ kế toán toàn cầu IFRS giúp cho kế toán Việt Nam tìm đƣợc tiếng 

nói chung với kế toán quốc tế, qua đó giúp cho nguồn nhân lực của ngành dịch vụ kế toán 

của Việt Nam có cơ hội phát triển cơ hội nghề nghiệp của mình, tăng khả năng thích nghi 

với các môi trƣờng làm việc tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Thách thức khi áp dụng IFRS 

Thứ nhất, IFRS tƣơng đối phức tạp và khó hiểu đối với ngƣời sử dụng, IFRS yêu 

cầu ngƣời làm công tác kế toán phải am hiểu sâu hoạt động của doanh nghiệp, nắm bắt, 

phân tích thông tin để có thể ghi nhận nghiệp vụ theo đúng “bản chất hơn hình thức”. Việc 

áp dụng đúng các phƣơng pháp hạch toán phù hợp, các yêu cầu trình bày và thuyết minh 

theo IFRS có thể đòi hỏi phải ghi chép thông tin nhiều hơn, chi tiết hơn. Điều này có thể 

làm cho khối lƣợng công việc tăng lên và yêu cầu cần phải có đội ngũ kế toán có năng lực, 

trình độ cao hơn. 

Thứ hai, việc áp dụng IFRS yêu cầu doanh nghiệp cần phải có một hệ thống công 

nghệ thông tin đủ mạnh để hỗ trợ việc thu thập, xử lý và trình bày thông tin tài chính từ 

bên trong và ngoài doanh nghiệp. Hiện tại trên thị trƣờng, giải pháp hoạch định nguồn 

lực doanh nghiệp có thể xem là một trong những giải pháp tƣơng đối hiệu quả. Tuy 

nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng, đủ trình độ để triển khai hệ 

thống công nghệ thông tin đồng bộ nhƣ vậy, nhất là đối với một nền kinh tế đang phát 

triển với một hệ thống gồm nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ nhƣ ở 

Việt Nam hiện nay. 

Thứ ba, hệ thống kế toán hiện nay còn chịu nhiều ảnh hƣởng của các quy định về 

thuế. Một số doanh nghiệp sợ trách nhiệm nên có xu hƣớng chờ đợi Thông tƣ, văn bản 

hƣớng dẫn chi tiết mới thực hiện mà chƣa sẵn sàng tiếp nhận các phƣơng pháp tiếp cận 

linh động, hợp lý phản ánh đúng bản chất, nội dung nghiệp vụ của IFRS. Do đó, việc áp 

dụng các nguyên tắc nhƣ giá trị hợp lý khi chƣa có một khung pháp lý vững chắc cũng là 

rào cản không nhỏ với doanh nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://ifrs.vn/document/quyet-dinh-345-2020-7379/ 

https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/lo-trinh-ap-dung-ifrs-tai-viet-nam-co-hoi-va-thach-thuc-

71929.htm 
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Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực  

kế toán - kiểm toán 
Nguyễn Linh Chi; Nguyễn Thị Hồng May - CQ57/22.10 

Vũ Quỳnh Trang  - CQ58/21.06 

Vai trò của chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán 

Hƣớng tới nền công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và thay đổi để thích nghi là rất cần 

thiết đối với tất cả các doanh nghiệp trong hoạt động kế toán - kiểm toán. Điện toán đám 

mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi - khối (Blockchain), internet vạn vật (IoT) và Dữ 

liệu lớn (Big Data) là những công nghệ đang đƣợc áp dụng phổ biến trong lĩnh vực kế toán 

của các doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh những công nghệ này đều có tính ứng dụng 

cao, giúp đẩy nhanh quy trình kế toán. Nhờ có chuyển đổi số mà công tác kế toán của 

doanh nghiệp trở nên linh hoạt hơn, BCTC cung cấp nhiều thông tin có tính tham khảo đa 

chiều hơn. 

Chuyển đổi số có thể hiểu là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh 

vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, 

mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó, cũng 

nhƣ tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng có thể hiểu là một 

sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải cập nhật công 

nghệ mới hàng giờ, hàng phút; liên tục thử nghiệm, đổi mới và sáng tạo để bắt kịp với xu 

hƣớng thời đại. Chuyển đổi số trong kế toán - kiểm toán có thể hiểu nhƣ việc sử dụng các 

công nghệ số thế hệ mới vào các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán để các bƣớc công việc đƣợc 

tối ƣu nhất cả về mặt thời gian và hiệu quả, tiết kiệm nhân lực và chi phí cho doanh nghiệp. 

Tính đến 01/07/2022, các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số 

trƣờng hợp đặc biệt đƣợc quy định. Ngoài hóa đơn điện tử, các công nghệ khác cũng đã 

đƣợc áp dụng trong kế toán có thể kể đến nhƣ là phần mềm kế toán; phần mềm bán hàng 

điện tử; phần mềm văn phòng điện tử;… Công nghệ số tác động vào hầu hết các quy trình, 

phƣơng pháp và chức năng kế toán - kiểm toán, hƣớng đến sự phù hợp với các chuẩn mực 

quốc tế IFRS, cũng là xu hƣớng tƣơng lai của nghề kế toán - kiểm toán. 

Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam 

Thứ nhất, xu hƣớng tự động hóa trong quy trình kế toán, kiểm toán 

Dƣới ảnh hƣởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các công nghệ mới ra đời kéo 

theo sự phát triển của quá trình tự động hóa các bƣớc thực hiện quy trình kế toán, kiểm 

toán. Điều này đã giúp giảm thiểu đáng kể những sai sót từ sự nhầm lẫn và tối thiểu hóa 
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các lỗi trong công việc kế toán, kiểm toán. Do vậy, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã và 

đang tiến hành đầu tƣ mạnh vào các giải pháp tự động hóa. 

Nhiều công ty kiểm toán và tập đoàn kiểm toán tại Việt Nam đã chủ động thực hiện 

nhiều giải pháp chuyển đổi khác nhau để thích ứng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao chất 

lƣợng làm việc. Họ xây dựng nhiều nền tảng công nghệ hỗ trợ quá trình kế toán, kiểm toán 

và trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện các dịch vụ kế toán, kiểm toán; các kỹ thuật 

phân tích để xác định vấn đề và các phƣơng thức khác nhau để sử dụng dữ liệu lớn. Nhờ 

đó mà hoạt động kiểm toán đã trở nên hiệu quả hơn và thậm chí còn cho ra đời nhiều công 

cụ kiểm toán mới. 

Thứ hai, sự phát triển ngày càng nhanh của các giải pháp phần mềm kế toán,  

kiểm toán 

Diện mạo của lĩnh vực kế toán, kiểm toán đang dần đƣợc thay đổi nhờ việc ứng 

dụng các giải pháp công nghệ mới. Nhu cầu phần mềm hóa các công việc liên quan đến kế 

toán, kiểm toán của doanh nghiệp gia tăng đã tạo ra xu hƣớng thay đổi này và đang đƣợc 

các công ty phát triển phần mềm trong lĩnh vực này đáp ứng với tốc độ nhanh chóng. 

Sự phát triển hệ thống kế toán trên nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ các lãnh đạo 

doanh nghiệp trong việc nắm bắt và kiểm soát thông tin dữ liệu báo cáo của doanh nghiệp 

của mình mọi lúc. Thời gian xây dựng quy trình công việc của doanh nghiệp cũng đƣợc 

tiết kiệm hơn nhờ sự ra đời của hệ thống này. Với những lợi ích đáng kể, ngày càng nhiều 

doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hệ thống kế toán, kiểm toán dựa trên nền tảng công 

nghệ điện toán đám mây. 

Thứ ba, điện toán đám mây - xu hƣớng đƣợc xem là chủ đạo trên phạm vi toàn cầu 

Với ƣu điểm giúp bộ phận kế toán, kiểm toán có thể truy cập, lƣu trữ, quản lý, phân 

tích và bảo mật dữ liệu bằng cách khai thác các máy chủ dựa trên Internet bất cứ lúc nào, 

công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) đƣợc áp dụng phổ biến trong lĩnh vực 

kế toán, kiểm toán. Đặc biệt trong thời kì các loại dịch bệnh lạ đang bùng phát trên toàn 

cầu thì công nghệ điện toán đám mây xuất hiện nhƣ “một vị cứu tinh” đối với lĩnh vực kế 

toán - kiểm toán hỗ trợ quá trình làm việc từ xa. Bộ phận kế toán của một số doanh nghiệp 

dựa vào hệ thống máy tính nội bộ và server để quản lý bán hàng, bảo mật dữ liệu khách 

hàng và theo dõi nhà cung cấp dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Từ đó giúp doanh 

nghiệp hợp lý hóa quy trình, tối ƣu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. 

Ngoài ra công nghệ này giúp điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp, chỉ trả tiền cho 

những dịch vụ cần sử dụng nên sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong quy trình 

chuyển đổi số của doanh nghiệp mình. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ Điện toán đám mây 

trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán là một xu hƣớng tất yếu. 
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Thứ t , xu hƣớng hài hòa chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc gia và thế giới 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các nền kinh tế hầu hết đã mở cửa để giao 

thƣơng với nhau. Trong đó, đòi hỏi có sự tƣơng thích các hệ thống chuẩn mực kế toán, 

kiểm toán giữa các quốc gia có trao đổi quan hệ thƣơng mại là điều không thể tránh 

khỏi. Hiện nay, đang tồn tại 2 hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán là ở cấp quốc gia 

và thế giới. 

Dƣới tác động của các hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa phƣơng, hệ 

thống kế toán, kiểm toán của các quốc gia thành viên sẽ phải có những thay đổi, cải cách 

căn bản để có thể tiếp cận và hòa nhập có chọn lọc các nguyên tắc thông lệ phổ biến của 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Sẽ luôn tồn tại những khoảng cách nhất định giữa hệ thống 

chuẩn mực kế toán, kiểm quốc gia và thế giới. Tuy nhiên, xu thế hòa nhập giữa 2 hệ thống 

chuẩn mực kế toán, kiểm toán sẽ trở thành chủ đạo trong thời gian tới thông qua quá trình 

hội nhập sâu và rộng khắp của các quốc gia vào nền kinh tế thế giới. 

Đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán 

Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng những thay đổi trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

Sự đổi mới về công nghệ, xu hƣớng mới trong kế toán - kiểm toán đòi hỏi nguồn 

nhân lực không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải học hỏi thêm các kỹ 

năng và kiến thức về công nghệ thông tin, truyền thông và quản lý, kiến thức luật pháp có 

liên quan. 

Các cơ sở đào tạo và bản thân doanh nghiệp phải thay đổi thật sự trong bản chất 

trong chƣơng trình, quy trình đào tạo. Cụ thể: cần tập trung kiểm tra và điều chỉnh chƣơng 

trình đào tạo hiện tại theo hƣớng kết hợp ứng dụng công nghệ số và những nội dung mới 

về khoa học kế toán đƣợc quốc tế thừa nhận, xây dựng các môn học mang tính thực tế ứng 

dụng công nghệ thông tin nhƣ An toàn thông tin, Phân tích dữ liệu kế toán,...; tăng cƣờng 

tổ chức các hoạt động kế toán, kiểm toán thực tế trong môi trƣờng chuyển đổi số. 

Các đơn vị đào tạo và các trƣờng đại học cần đầu tƣ hơn cho nghiên cứu khoa học 

và công bố quốc tế về các chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán kiểm toán và 

chuyển giao tri thức vào thực tế. Khuyến khích giảng viên, sinh viên tích cực hơn trong 

việc nghiên cứu các đề tài ứng dụng khoa học kĩ thuật để tăng cƣờng hiệu quả của công tác 

kiểm soát nội bộ và kiểm toán, của hệ thống thông tin kế toán. 

Thứ hai, các doanh nghiệp cần cải thiện chất lƣợng cơ sở hạ tầng công nghệ  

thông tin 

Thực hiện chuyển đổi số đồng nghĩa với việc khối lƣợng dữ liệu cực lớn đƣợc cập 

nhật lên hệ thống ứng dụng công nghệ Blockchain để phân tích, xử lý dữ liệu, đảm bảo an 
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ninh, an toàn về bảo mật. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần thƣờng xuyên nghiên 

cứu các công nghệ mới áp dụng trong công tác kế - kiểm để bắt kịp với xu hƣớng của thời 

đại chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu thƣờng xuyên, lƣu trữ các dữ liệu tài chính và phi tài 

chính; tích hợp phần mềm kế toán và hệ thống quản trị trong hệ thống công nghệ thông tin 

chung;… Đồng thời, phải xem xét các quy định mang tính hạn chế quá trình chuyển đổi 

số, nếu không phù hợp có thể điều chỉnh hoặc xóa bỏ. 

Thứ ba, chú trọng an toàn, bảo mật thông tin gắn với an ninh mạng trƣớc sự đe dọa 

tấn công của tội phạm mạng 

Với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng hiện nay, các nguy cơ bị mất cắp 

các dữ liệu thông tin kế toán, kiểm toán ở các phần mềm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây 

là một nguy cơ lớn mà các kế toán, kiểm toán cần nhận thức đƣợc và chuẩn bị cho những 

trƣờng hợp không mong muốn khi ứng dụng các công nghệ mới. Do vậy, để đảm bảo các 

dữ liệu kế toán, kiểm toán không bị các đối tƣợng xấu xâm nhập, đánh cắp mất những 

thông tin quan trọng thì cần chú trọng xây dựng hệ thống an ninh mạng, đảm bảo an toàn 

bảo mật cao đối với thông tin dữ liệu kế toán, kiểm toán trƣớc sự đe dọa của tội phạm 

mạng. Đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ hệ thống phần mềm, công nghệ 

kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ra những lỗ 

hổng hệ thống mà các đối tƣợng xấu có thể xâm nhập. 

Thứ t , tăng cƣờng, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế 

Với sự giúp đỡ của Hiệp hội các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán và các tổ chức phi chính phủ trong việc nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm kế toán và 

kiểm toán, đồng thời hỗ trợ các dự án đổi mới mô hình và hoạt động quản lý nghề nghiệp 

cũng nhƣ kỹ thuật chuyên môn kế toán và kiểm toán có ứng dụng thành tựu cách mạng 

công nghiệp 4.0. 
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Accounting industry in the 4.0 industrial 

revolution 

Lê Thu Hà; Nguyễn Trung Hiển - CQ57/21.02CLC 

he Industrial Revolution 4.0 (Industry 4.0) is opening a new era of digital 

technology, global connectivity, bringing development opportunities to all 

industries and fields; including accounting. The article defines the trends of the 

accounting industry when applying 4.0 technology, thereby pointing out opportunities and 

challenges, and proposing some solutions to step on opportunities and puzzle out 

challenges for the industry. 

About the current state of our country's accounting industry 

The status shows that the training of accounting and auditing personnel in our country 

is still limited, neither met the requirements of businesses nor the market. This situation may 

be caused by the following reasons: 

At the very outset, the accounting training program is outdated. Our country's 

accounting is innovating slowly, favoring academic theory, which is heavily academic, not 

associated with practice, and the allocation structure is not reasonable, making learners learn 

too much, yet theoretical knowledge is not enough lack of practical. In addition, the system 

of specialized subjects, textbooks and research materials, although improved, has not kept up 

with the requirements of international integration. 

Additionally, the teaching staff at many training institutions of accounting subjects is 

not reach out in both quantity and quality. As a matter of fact, training institutions have paid 

more attention to the quality and quantity of lecturers, but a large part of lecturers and 

imparters of knowledge still show monotony and rigidity in teaching. In addition, the 

teaching staff in charge of teaching accounting courses are mostly young, lacking practical 

skills and experience. 

Furthermore, the facilities of most accounting training institutions in Vietnam are still 

poor, with a lack of practice rooms, modern library system, simulation rooms. The diversion 

of use of media for teaching is poor, so it is not possible to convey all the information that 

need to be provided to bachelors. The virtual reality classroom teaching model has not been 

applied much... This is the reason, making the research and teaching work of lecturers 

difficult, and the learning environment of learners is not comfortable. The staff lacks soft 

skills, foreign languages, critical thinking… Hence, crowded classrooms while only one 

standing instructor has made a limitation in training skills for student. 

Last but not least, the deficiency in initiative and creativity in learning, lack of 

scientific thingking has made vocational orientation and entrepreneurship ability of learners 

T 
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not yet come to life  many businesses require the recruits to have a certain amount of 

experience, making it difficult for students of the Accounting - Auditing major to access 

practical work opportunities during their studies. 

Trends and future of the accounting industry while applying 4.0 technology 

First, the trend toward automating accounting processes. The process of automating 

the steps of implementing accounting processes is increasingly being developed, especially 

under the influence of new technology of Industry 4.0. Through the use of modern digital 

equipment, programs, and technology, accountants and auditors can easily collect 

information and data that were previously difficult to collect. Okay. The construction of 

large data centers helps to analyze and manage data in the field of accounting and auditing 

with more and more advantages. Besides, automation eliminates confusion and minimizes 

accounting errors. 

Second, adjustment in the method of storing accounting. The Law on Accounting 

(2015) has regulations on electronic storage, electronic documents and invoices in order to 

match the development trend of technology. Accordingly, electronic vouchers must ensure 

confidentiality and preserve data and information during use and storage; must be managed 

and checked against any form of exploitation, intrusion, copying, theft or improper use of 

electronic documents. Electronic vouchers are managed like accounting documents in the 

original form in which they are created, sent or received, but must be equipped with suitable 

equipment for use. However, these regulations mainly respond to the current technology 

platform. Meanwhile, with the explosion of Industry 4.0, cloud computing technology, 

blockchain technology and big data help information to be stored in large volumes 

systematically and scientifically. This technology helps the ability to handle the best amount 

of data. 

Third, the growing proliferation of accounting software solutions. In the 4.0 era, 

accounting software is increasingly developed and improved, they not only offer time-saving 

solutions for bookkeeping, but also ensure high accuracy. Online accounting software is one 

of the best software of Industry 4.0. It is the perfect combination between the power of 

information technology, website programming and a financial - accounting - management 

system. Recent studies in the world show that Industry 4.0 with applications: internet of 

things, large-scale data storage, cloud computing, artificial intelligence... will open up good 

opportunities for the accounting field. Accounting and auditing access to convenient and 

cost-effective software, which helps to effectively use resources, save time and human 

resources, access international accounting and auditing systems (Tran Thi Ngoc Anh, 2019). 

Fourth, harmonize principles and practices of international accounting standards. 

According to the Law on Accounting (2015), “the Ministry of Finance prescribes 

accounting standards on the basis of international accounting standards suitable to the 

specific conditions of Vietnam”. Therefore, we have to synchronously study international 

accounting standards to update the newly issued and upcoming accounting standards, 

especially fair value and financial instruments because it is related to many factors, other 

accounting standards. The research to promulgate accounting standards should be 
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conducted on the basis of approaching and applying international accounting practices and 

standards suitable to the legal system, qualifications and experience in accounting of 

Vietnam, follows the appropriate route to meet the financial information transparency 

needs that Vietnam urgently needs. 

Opportunities and challenges in industry 4.0 for accounting industry 

Opportunities 

Firstlly, Through the use of modern digital equipment, programs and technologies, 

accountants can easily collect information and data that were previously difficult to obtain. 

Through the connection of Industry 4.0, it helps accountants to collect necessary information 

quickly and easily, not limited by distance and time. In other words, accountants can collect 

information and work even without going to the office if there has a computer. The 

construction of large data centers, helping to analyze and manage data in the field of 

accounting has more and more advantages. 

Secondly, Industry 4.0 has helped accountants access convenient and cost-effective 

software, helping to effectively use resources, save time, human resources, and save costs. 

Thirdly, Industry 4.0 has a great impact on Vietnam's accounting field, not only as a 

tool to help accounting firms improve service quality and service, but also as an opportunity 

to access the international accounting system, from which they can access the international 

accounting system. expanding the market of accounting services thanks to internet 

connection. Along with that, the wireless network system and digitized data will help 

accounting work not be limited by geographical distance. 

Fourthly, It has made it easy and effective to organize accounting work, from 

information gathering (accounting documents), information processing (accounting), 

information provision (accounting) financial statements), storing and preserving 

accounting documents and information and organizing a compact and cost-effective 

accounting apparatus for businesses. Cloud technology helps information to be stored in 

large volumes, without limitation. Industry 4.0 allows accountants to store large amounts 

of information systematically and scientifically. This technology is capable of processing 

large amounts of data (Big Data) and also performing multiple tasks at the same time, to 

achieve the desired results. 

The advancements of the Fourth Industrial Revolution have had a strong impact on 

learning to improve skills and applying scientific and technical advances to the professional 

work of the accounting team, contributing to improving productivity and quality. workforce 

of accountants. 

Challenges 

Firstly, the difficulty in applying international accounting standards. Vietnam 

Accounting Standards - VAS (including 26 standards) although it has been developed 

according to international accounting standards (IAS) and is suitable to the characteristics of 

the economy as well as the situation of Vietnamese enterprises, but however, there is still a 

significant gap between VAS and IAS/IFRS (international financial reporting standards), 
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which significantly affects the integration process of Vietnamese accountants and auditors. 

The biggest difference between these two systems is specifically reflected in many items in 

the financial statements prepared under IFRS which are measured at fair value or collectible, 

but recorded under VAS. cost. This makes the value of the enterprise's assets and liabilities 

not accurately reflect the actual movements of the market... 

Secondly, in addition to technology investment, the training of accounting staff can 

quickly access new technology, master technology, turn technology into an effective tool for 

accounting activities. and running a business is not simple or easy. Accordingly, businesses 

cannot easily change a new accounting team with technology knowledge instead of the 

existing team, and need training to improve understanding of how to operate the technology 

system. In fact, trained employees in the field of accounting and auditing in Vietnam, 

although assessed as agile, creative and able to meet the needs..., but lack and weak skills. 

software (teamwork, foreign languages, critical thinking, creativity, technology 

compliance...), discipline compliance is not strict... 

Information technology infrastructure, security are still limited. In Vietnam, 

accounting and auditing works are currently mainly done on records and papers. While 

Industry 4.0 transforms all that data into electronic information, which is both diverse and 

elusive. Therefore, in the long run, if accountants and auditors are not knowledgeable about 

technology, it will be a difficulty for performing professional work. In fact, the current 

knowledge, understanding, and level of information technology application of accountants 

and auditors are still limited and unequal; The training work also just stops at imparting 

background knowledge, not in depth, multi-disciplinary, especially for knowledge with 

specific technology, security and artificial intelligence... 

Solutions 

In order to take advantage of opportunities and solve challenges for the accounting 

industry in the context of Industry 4.0, according to the author, it is necessary to effectively 

implement the following solutions: 

First, it is necessary to take drastic measures to implement in the context that 

Vietnam's accounting and auditing fields have not kept up with new trends, in which, it is 

necessary to focus on building technology infrastructure. corresponding. The development of 

the internet infrastructure system will set limits for the application of 4.0 technology in the 

field of accounting and auditing. This is a dilemma in the field of accounting and auditing 

because investing in the development of digital infrastructure systems is not something that 

can be done quickly, while the application of 4.0 technology in the accounting field is not 

easy. audits can happen very quickly. Besides, it is very difficult to access technology in a 

short time, requiring businesses to fully prepare conditions to invest in new technology, and 

training of accountants. However, the investment in new technology also depends on the 

development orientation and thinking of business managers. 

Second, focus on information safety and security associated with network security 

against the threat of cybercriminals. The risk of theft of accounting and auditing information 

is very present in the network environment. This is a big risk that accountants and auditors 
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need to be aware of and prepare for possible problems when applying new technologies. 

Therefore, it is necessary to focus on building a network security system, ensuring high 

confidentiality of accounting and audit data. 

Third, develop well-trained staff resources adapt to all sitiuations in changes in the 

field of accounting and auditing. Existing heavily impacted by the 4.0 industry data on 

accounting records and papers will gradually be transformed into digital form. This makes it 

difficult for accountants and auditors with ordinary skills to grasp the diversity of types and 

forms of digital transactions. New trends in the field of accounting and auditing also require 

the development of new skill sets for accountants and auditors. In addition to specialized 

knowledge of accounting and auditing professions, future accountants and auditors also need 

skills and knowledge in law, information technology, communication and management. 

Industry 4.0 affects the awareness and actions of each officer and employee in the field of 

accounting, encouraging individuals to make efforts to study. Either  improve their science 

or technology level in order to apply scientific advances, technique into professional work. 

That poses a requirement for training institutions and enterprises themselves to change 

training programs and the need to train human resources for the field of accounting. 

Fourth, strengthen and expand international cooperation activities. Build up the 

relationships, and enlist the help of international professional organizations in accounting, 

auditing and non-governmental organizations in researching and exchanging experiences in 

accounting and auditing and in supporting projects to innovate the professional management 

model of accounting and auditing, as well as professional techniques associated with the 

application of Industry 4.0 achievements into operation. 

In conclusion 

In short, under the impact of Industry 4.0, it is required that accounting personnel must 

have high professional qualifications, good skills and adapt to changes in technology and 

globalization. Therefore, the support of professional associations, enterprises as well as 

appropriate management policies of the State will contribute to improving the quality of 

human resources in the accounting industry in Vietnam as well as enhancing the sustainable 

competitiveness. Long-term sustainability of human resources in the Vietnamese accounting 

industry in the current and future Industry 4.0. 
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Phát triển thương mại điện tử  

ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị 

Quang Thành Hiếu - DDP0403 

rong những năm gần đây, thị trƣờng TMĐT Việt Nam ngày càng đƣợc mở rộng 

và trở thành phƣơng thức kinh doanh phổ biến. Với sự đa dạng về mô hình hoạt 

động, đối tƣợng, quy trình hoạt động, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cùng với sự 

hỗ trợ của hạ tầng Internet, ứng dụng công nghệ hiện đại đã đƣa TMĐT trở thành trụ cột 

quan trọng của phát triển kinh tế số. Hoạt động thƣơng mại điện tử là việc tiến hành một 

phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thƣơng mại bằng phƣơng tiện điện tử có kết 

nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Thƣơng mại 

điện tử đƣợc thực hiện đối với các hoạt động truyền thống (chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục,…), thƣơng mại dịch vụ (dịch vụ pháp lý, dịch vụ tài chính,…) và đặc biệt thƣơng 

mại hàng hóa (hàng gia dụng, quần áo,…). Những năm gần đây, mô hình kinh 

doanh trên toàn cầu tiếp tục thay đổi đáng kể với sự ra đời và phát triển của thƣơng mại 

điện tử. Cùng với xu thế phát triển công nghệ trên thế giới, thƣơng mại điện tử ở Việt 

Nam đang từng bƣớc hình thành, tăng trƣởng mạnh mẽ, giữ vai trò ngày càng quan trọng 

trong phân phối hàng hóa, đƣa Việt Nam trở thành một trong những thị trƣờng tiềm năng 

nhất khu vực Đông Nam Á. 

Theo nghiên cứu thị trƣờng thƣơng mại điện tử nửa đầu năm 2022 của Công ty 

nghiên cứu dữ liệu Metric.vn, Việt Nam đang trở thành thị trƣờng lớn thứ 2 trong khu vực 

Đông Nam Á, chỉ đứng sau Indonesia. So với thực trạng thƣơng mại điện tử thế giới, Việt 

Nam có mức tăng trƣởng khá mạnh. Theo Statista, tốc độ phát triển thƣơng mại điện tử 

toàn cầu có tốc độ phát triển là 16,24% vào năm 2021 và dự báo bứt phá lên 24,5% vào 

năm 2025. Còn tại Việt Nam, con số này năm 2021 là hơn 20%, với quy mô 16 tỷ USD. 

Đến năm 2025, tốc độ phát triển của thƣơng mại điện tử ở nƣớc ta có thể lên đến 29%, đạt 

39 tỷ USD. 

Thị phần thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam 

Dữ liệu của Metric.vn cho thấy Shopee, Lazada, Tiki và Sendo là 4 sàn thƣơng mại 

điện tử có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Cụ thể: 

 Shopee đang là sàn TMĐT chiếm thị phần lớn nhất thị trƣờng, với doanh số lên tới 

43,12 tỷ đồng, chiếm 72% thị phần trong 6 tháng, từ tháng 11/2021. 

 Đứng thứ 2 là Lazada với thị phần 20,9%, tƣơng đƣơng lƣợng doanh số lên đến 

12,54 tỷ đồng. 

 Còn Tiki và Sendo bị bỏ xa so với hai đối thủ phía trên. 

T 
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Bảng 1: Chi tiêu thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2020  

cho từng ngành hàng 

 

Nguồn: We are social, Hootsuite 

Theo báo cáo năm 2020, thị trƣờng thƣơng mại điện tử (TMĐT) đang có mức tăng 

trƣởng 18% với quy mô đạt 11,8 tỷ USD. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm 

vừa qua của ngành do tác động từ đại dịch COVID-19, khiến cho mức chi tiêu của ngƣời 

dùng cũng bị sụt giảm. Tuy nhiên, thƣơng mại điện tử trên nền tảng di động đang cho thấy 

sự tăng trƣởng mạnh mẽ khi chiếm gần một nửa toàn bộ doanh thu thƣơng mại điện tử 

B2C tại Việt Nam. Một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất thế giới là JP 

Morgan đã đƣa ra số liệu về doanh thu thƣơng mại điện tử qua di động Việt Nam đạt 5,6 tỷ 

USD vào năm 2020 với mức tăng trƣởng bình quân 18,6% mỗi năm. Dự kiến năm 2021 

doanh thu thƣơng mại điện tử trên di động sẽ đạt 7 tỷ USD và đến năm 2023 có khả năng 

sẽ chạm tới mức 10,2 tỷ USD. 

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Việt Nam có  49 triệu ngƣời dùng (so với 46 triệu 

năm 2019), cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia (137 triệu) và 

Philippines (57 triệu) ngƣời dùng. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 65% trong 

tổng số ngƣời từ 15 tuổi trở lên ở Việt Nam và còn khá khiêm tốn so với Malaysia (83%), 

Singapore (79%) và Philippines (74%). Điều này cho thấy cơ hội tăng trƣởng của thị 

trƣờng thanh toán và thƣơng mại điện tử cả về số lƣợng ngƣời dùng lẫn giá trị mua hàng ở 

Việt Nam trong những năm tới vẫn còn tiềm năng. Điều này có thể lý giải bởi việc thế hệ 

trẻ mặc dù là những ngƣời đi đầu và dễ dàng cập nhật xu hƣớng mua sắm online nhƣng 

hiện nay nhóm khách hàng trung niên cũng đã quá quen với hình thức này và việc họ sở 

hữu tài chính ổn định khiến đây chính là nhóm khách hàng thúc đẩy mua sắm trực tuyến 

cần đƣợc lƣu tâm. 

Năm 2021, Việt Nam có 61 triệu ngƣời dùng smartphone với tỷ lệ bao phủ là 71%, 

dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt 82 triệu ngƣời dùng. Tỷ lệ này đã thúc đẩy sự tăng trƣởng 

mạnh mẽ của TMĐT. Việt Nam dự kiến sẽ là thị trƣờng TMĐT phát triển nhanh nhất ở 
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Đông Nam Á vào năm 2026 với giá trị khoảng 56 tỷ USD. Mặc dù có tiềm năng lớn 

nhƣng thị trƣờng TMĐT Việt Nam vẫn có một số khó khăn, khi hầu hết DN, đặc biệt là 

các DN nhỏ chƣa thể cạnh tranh với các đối thủ toàn cầu, chƣa đáp ứng nhu cầu ngƣời 

dùng, chất lƣợng, thiết kế sản phẩm trong nƣớc, không tạo sự khác biệt trong sản phẩm. 

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company, quy mô 

TMĐT hiện đạt giá trị 21 tỷ USD và dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng lên 57 tỷ USD. Báo 

cáo cũng ghi nhận có đến 8 triệu ngƣời tiêu dùng kỹ thuật số mới kể từ khi đại dịch 

COVID-19 bùng phát. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó thị trƣờng thƣơng mại điện tử ở Việt Nam cũng đang phải 

đối mặt với một số khó khăn, thách thức, cản trở nhƣ: lòng tin của ngƣời tiêu dùng vào 

giao dịch mua bán trực tuyến còn thấp, kết quả báo cáo cho thấy, tỷ lệ ngƣời mua hàng 

trực tuyến lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng còn rất cao, khoảng hơn 

80%, trong khi đó tại Đông Nam Á, trung bình chỉ có 47% doanh nghiệp áp dụng hình 

thức thanh toán khi nhận hàng. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng công nghệ chƣa tốt không chỉ 

khiến cho thƣơng mại điện tử của Việt Nam khó cạnh tranh với các quốc gia phát triển 

khác mà còn có thể đối mặt với các sự cố không mong muốn hoặc thách thức về an ninh 

mạng cho ngƣời tiêu dùng khi một số doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ thực hiện 

một số hành vi có thể xâm hại tới quyền và lợi ích của ngƣời tiêu dùng. Đồng thời, pháp 

luật về bảo về quyền lợi của ngƣời tiêu dùng chƣa có tính khả thi cao nên ngƣời tiêu dùng 

vẫn chịu nhiều thiệt thòi và chƣa yên tâm khi thực hiện mua sắm, giao dịch trên các sàn 

thƣơng mại điện tử. 

Đề xuất giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam 

Thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển thƣơng mại điện tử 

Hiện nay, thƣơng mại điện tử là một lĩnh vực mới phát triển tại Việt Nam. Ngoài ra, 

đây còn là lĩnh vực rất đặc thù, đó là sự kết hợp giữa công nghệ và thị trƣờng, giữa yếu tố 

thực và yếu tố ảo, giữa thực thể tồn tại với thực thể trong không gian số. Chính vì vậy, 

khung pháp lý nói chung vẫn còn nhiều mảng trống cần phải hoàn thiện. Do đó, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về thƣơng mại điện tử, xây dựng hệ sinh thái cho thƣơng mại điện tử 

và kinh tế số là một nội dung quan trọng cần đƣợc xác định để định hƣớng phát triển 

thƣơng mại điện tử trong thời gian tới. 

Thứ hai, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin 

Việc hoàn thiện, đồng bộ và nâng cao hạ tầng công nghệ nói chung sẽ giúp bảo mật 

thông tin trên mạng đƣợc an toàn, bí mật và thuận lợi cho khách hàng. Hạ tầng công nghệ 

chính là những con đƣờng cao tốc kết nối để cho các yếu tố phát triển của thƣơng mại điện 

tử lƣu thông trong đó. Việc thực hiện này đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều bên, các Bộ, ngành 

và địa phƣơng mới có thể tạo nên một hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ cho phát triển thƣơng 

mại điện tử trong tƣơng lai. 

Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến phƣơng thức thanh toán điện tử đang ngày 

càng phát triển với hàng loạt các ứng dụng thanh toán của các ngân hàng. Tuy nhiên, hiện 
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nay ngƣời tiêu dùng còn đang e ngại về tính tiện dụng và độ bảo mật của phƣơng thức 

thanh toán này. Bên cạnh đó sự quản lý trên phƣơng diện tài chính tiền tệ còn chƣa thực sự 

đầy đủ, chƣa nhất quán, đặc biệt là trong giao dịch thanh toán điện tử xuyên biên giới còn 

nhiều bất cập mà chúng ta chƣa giải quyết đƣợc. 

Để thƣơng mại điện tử phát triển một bƣớc cao hơn, việc thanh toán trực tuyến là 

yêu cầu tất yếu. Muốn làm đƣợc việc này, ngoài việc các ngân hàng, các trung gian thanh 

toán hoàn thiện về mặt hạ tầng thanh toán, cần có những tác nhân, biện pháp cụ thể để 

từng bƣớc thay đổi nhận thức và thói quen ngƣời tiêu dùng đối với việc thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

Thứ ba, hoàn thiện hạ tầng logistics 

Logistics là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của thƣơng mại điện tử và 

chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí đơn hàng giao dịch thƣơng mại điện tử. Ngoài 

ra, hạ tầng và năng lực logistics còn tác động tới sự thành công hay thất bại của một đơn 

hàng, từ đó tác động tới sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. 

Do vậy, để đảm bảo cho thƣơng mại điện tử phát triển thì cùng với đó hạ tầng 

logistics nói chung cũng nhƣ hạ tầng logistics cho thƣơng mại điện tử cần đƣợc đầu tƣ 

hoàn thiện. Sự liên kết giữa thị trƣờng và hạ tầng logistics sẽ giúp thông suốt các quy trình 

phân phối, xuất khẩu hàng hóa, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho hàng hóa và cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Thứ t , giải pháp về thị trƣờng 

Có thể nói nhiều doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay chƣa thấy 

hết tầm quan trọng và những lợi ích mà thƣơng mại điện tử đem lại. Do đó, nâng cao nhận 

thức và kỹ năng cho các doanh nghiệp, ngƣời tiêu dùng về thƣơng mại điện tử, hiểu đƣợc 

những tác dụng tích cực mà công nghệ cũng nhƣ thƣơng mại điện tử mang lại, cách thức 

ứng dụng thƣơng mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh là rất quan trọng để có 

thể làm thay đổi thói quan tập quán kinh doanh và tiêu dùng theo phƣơng thức truyền 

thống theo hƣớng hiện đại hơn, hiệu quả hơn. 

Về phía cơ quan quản lý, cần hỗ trợ doanh nghiệp phân phối hàng hóa trong và 

ngoài nƣớc một cách hiệu quả với chi phí thấp nhất. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng 

cần có phƣơng án hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thông qua thƣơng mại điện tử xuyên biên 

giới nhằm đẩy mạnh các hoạt động thƣơng mại điện tử xuyên biên giới một cách bài bản 

hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất Việt đa dạng hóa các kênh xuất khẩu tại các 

thị trƣờng nƣớc ngoài. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://magenest.com/vi/dinh-hinh-thi-truong-thuong-mai-dien-tu-2020/ 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam-thuc-trang-va-kien-

nghi-72700.htm 

https://isocert.org.vn/tong-quan-ve-thi-truong-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-nam-2021-2 
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Lập và trình bày báo cáo tài chính  

hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế -  

Khó khăn và giải pháp khắc phục 

Trần Ngô Trung Hiếu; Vũ Minh Châu - CQ57/21.01CLC 

Ngô Đình Huy - CQ58/62.01 

rong những năm gần đây, Việt Nam đã có có sự phát triển vƣợt bậc về các lĩnh 

vực kinh tế, chính trị và xã hội. Đảng và Nhà nƣớc luôn nhận thức rõ sự cần thiết 

phải có một khu vực kinh tế Nhà nƣớc đủ mạnh, hoạt động có hiệu quả để giữ 

vững vai trò điều tiết nền kinh tế, tạo chỗ dựa vật chất cho Nhà nƣớc trực tiếp điều tiết vĩ 

mô nền kinh tế. Hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển để trở 

thành các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty lớn, kinh doanh đa ngành, sản phẩm có cấu 

tạo nhiều cấp, nhiều bộ phận. Theo luật sƣ Nguyễn Văn Đƣơng (2021)“Tập đoàn kinh tế là 

một cơ cấu tổ chức kinh doanh, vừa có chức năng liên kết kinh tế hình thành trên cơ sở, 

tập hợp, thông qua đầu tƣ, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên 

kết khác; các công ty trang tập đoàn gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, 

thị trƣờng và các dịch vụ liên quan khác nhằm tăng cƣờng tích tụ, tập trung nâng cao khả 

năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh”. 

Theo Leff - một nhà kinh tế của Mỹ năm 1978 cho rằng: Tập đoàn kinh tế là một tập 

hợp các công ty hoạt động kinh doanh trên thị trƣờng khác nhau dƣới sự kiểm soát về tài 

chính, hoặc quản trị chúng, trong đó các thành viên ràng buộc với nhau bằng các mối quan 

hệ tin cậy lẫn nhau trên cơ sở sắc tộc hoặc bối cảnh thƣơng mại. 

Theo Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ƣơng - CIEM: Tập đoàn kinh tế đƣợc 

hiểu là một tổ hợp lớn các doanh nghiệp có tƣ cách pháp nhân hoạt động trong một hay 

nhiều ngành khác nhau, có quan hệ về vốn, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên 

cứu và các liên kết khác xuất phát từ lợi ích của các bên tham gia. Trong mô hình này thì 

công ty mẹ nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động của công ty con về tài chính và chiến 

lƣợc phát triển. 

Nhƣ vậy, có thể tổng hợp khái niệm chung về tập đoàn nhƣ sau: Tập đoàn kinh tế là 

là một cơ cấu tổ chức vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng liên kết kinh tế 

nhằm tăng cƣờng tích tụ, tập trung, nâng cao khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh; là một tổ chức các doanh nghiệp hoạt động trong 

một hay nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau trên phạm vi một hay nhiều quốc gia, trong 

T 
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đó có một doanh nghiệp (công ty mẹ) nắm quyền chi phối hoạt động của các doanh nghiệp 

khác (công ty con) về mặt tài chính và chiến lƣợc phát triển. 

Ở nƣớc ta, những năm qua một số tập đoàn kinh tế bƣớc đầu phát triển đã đạt đƣợc 

những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế và hội nhập 

quốc tế. Điển hình nhƣ tập đoàn Vingroup, tập đoàn Viettel, tập đoàn Dầu khí, tập đoàn 

Hòa Phát, tập đoàn FPT… 

Sự hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế là một tất yếu của sự phát triển các 

mối quan hệ hợp tác đầu tƣ trên cơ sở nhu cầu phát triển thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế. 

Việc thay đổi mô hình công ty sẽ dẫn đến thay đổi về kế toán và chế độ kế toán áp 

dụng sao cho phù hợp với quy mô và hoạt động của các doanh nghiệp trong các tập đoàn 

kinh tế. Đặc trƣng của kế toán trong các tập đoàn kinh tế là Báo cáo tài chính hợp nhất 

(BCTCHN), đƣợc trình bày nhƣ báo cáo tài chính (BCTC) của một doanh nghiệp dựa trên 

cơ sở báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định. 

Báo cáo tài chính hợp nhất có ý nghĩa và tác dụng quan trọng đối với những đối 

tƣợng sử dụng thông tin kế toán của các Tập đoàn. Việc loại trừ ảnh hƣởng của các giao 

dịch nội bộ giúp ngƣời sử dụng thông tin kế toán đánh giá chính xác hơn về thực trạng tài 

chính và kết quả hoạt động của toàn bộ nhóm công ty với tƣ cách một thực thể kinh tế duy 

nhất hoạt động dƣới sự kiểm soát của công ty mẹ. 

Đối với các nhà quản lý trong các Tập đoàn kinh tế - những ngƣời chịu trách nhiệm 

kiểm soát nguồn lực và hoạt động của nhóm công ty có thể ra quyết định có liên quan đến 

hoạt động của Tập đoàn; các cổ đông hiện tại và tƣơng lai của công ty mẹ, những ngƣời 

quan tâm đến khả năng sinh lời của mọi hoạt động mà công ty mẹ kiểm soát có thể ra 

quyết định đầu tƣ, các chủ nợ của công ty mẹ có thể sử dụng thông tin hợp nhất để đánh 

giá sự ảnh hƣởng của các hoạt động ở công ty con do công ty mẹ kiểm soát đến khả năng 

trả nợ của công ty mẹ. BCTCHN còn giúp các đối tƣợng khác nhau nhƣ những nhà phân 

tích tài chính, tƣ vấn chứng khoán có thêm thông tin để hoạt động tốt hơn trong lĩnh vực 

của mình. 

Căn cứ để lập BCTCHN là các Chuẩn mực kế toán và Thông tƣ số 202/2014/TT-

BTC. Cụ thể là Chuẩn mực kế toán số Việt Nam số 25 (VAS 25) “Báo cáo tài chính hợp 

nhất và kế toán các khoản đầu tƣ vào công ty con”; VAS 11 “Hợp nhất kinh doanh”; VAS 

07 “Kế toán các khoản đầu tƣ vào công ty liên kết; VAS 08 “ Thông tin tài chính về những 

khoản vốn góp liên doanh”; VAS 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” và các Thông tƣ hƣớng 

dẫn cụ thể về lập về các nội dung về lập BCTCHN nhƣ Thông tƣ số 202/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 và các Thông tƣ khác có liên quan do Bộ Tài chính ban hành. 
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Theo VAS 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tƣ vào công ty 

con” quy định rõ các tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các 

Tổng công ty nhà nƣớc có ít nhất một công ty con, phải thực hiện lập BCTCHN theo 

Thông tƣ số 202/2014/TT-BTC. Để BCTCHN cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình 

hình tài chính của các tập đoàn kinh tế cần thực hiện theo các bƣớc dƣới đây: 

B ớc 1: Xác định công ty con đƣợc hợp nhất trên BCTCHN của công ty mẹ tại 

ngày 31 tháng 12. 

B ớc 2: Công tác thu nhập số liệu, các báo cáo cần thiết và có liên quan. 

Công ty mẹ, công ty con thuộc phạm vi hợp nhất có trách nhiệm lập và gửi các báo 

cáo về bộ phận kế toán thuộc phòng kế toán tại công ty mẹ. 

B ớc 3: Xử lý những khác biệt về chính sách kế toán của kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ 

kế toán giữa BCTCHN của công ty mẹ với công ty con. 

B ớc 4: Tiến hành hợp cộng các chỉ tiêu trong BCĐKT và BCKQHĐKD của công 

ty mẹ và các công ty con do công ty mẹ sở hữu vốn. 

B ớc 5: Ghi nhận các bút toán loại trừ các khoản đầu tƣ vốn của công ty mẹ và công 

ty con; tách lợi ích cổ đông không kiểm soát trên BCĐKT và BCKQHDKD cho năm 2019 

B ớc 6: Lập bảng tổng hợp: Sau khi thực hiện điều chỉnh, bộ phận kế toán tổng hợp 

tiến hành lập các bảng chi tiết. 

B ớc 7: Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

Sau khi nhân viên bộ phận kế toán lập BCTCHN thực hiện các bút toán loại trừ, bút 

toán điều chỉnh, lập bảng liệt kê tổng hợp các số liệu điều chỉnh ở bƣớc 6, kế toán trƣởng 

hoặc kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại thông tin và tiến hành lập 

BCTCHN. 

BCTCHN theo quy định của CMKT, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất 

(BCĐKTHN), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (BCKQHĐKDHN), báo 

cáo lƣu chuyển tiền tệ hợp nhất (BCLCTTHN), Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 

(TMBCTCHN). 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc lập và trình bày BCTCHN trong các tập 

đoàn kinh tế còn gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể là: 

Thứ nhất: Một số tình huống xảy ra trên thực tế nhƣng chƣa có sự hƣớng dẫn cụ 

thể từ các Chuẩn mực kế toán và các Thông tƣ hƣớng dẫn, ví dụ nhƣ một Tập đoàn kinh 

tế có nhiều công ty mẹ và nhiều công ty con; Thay đổi cấu trúc Tập đoàn trong kỳ báo 

cáo; Công ty mua lại cổ phiếu quỹ; Trƣờng hợp chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ 

phiếu quỹ… 
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Thứ hai: Việc lập và trình bày BCTCHN của tập đoàn kinh tế là cực kỳ phức tạp do 

có nhiều công ty con khác nhau, thậm chí các công ty này hoạt động ở những khu vực địa 

lý khác nhau và kinh doanh ngành nghề không giống nhau cùng với khối lƣợng lớn các 

giao dịch kinh tế, các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bên trong và bên ngoài tập 

đoàn, cũng nhƣ những ảnh hƣởng khác nhau đến lợi nhuận đã thực hiện và chƣa thực hiện 

của các doanh nghiệp trong tập đoàn. Bên cạnh đó, một số nội dung của VAS 25 bị chi 

phối bởi một số quy định của các chuẩn mực kế toán khác nên việc lập và trình bày 

BCTCHN cũng còn gặp nhiều khó khăn. 

Yêu cầu hoàn thiện 

Trƣớc hết để đề xuất giải pháp hoàn thiện lập và trình bày BCTCHH của Tập đoàn 

kinh tế đảm bảo mang tính khả thi, cần quán triệt các yêu cầu sau đây: 

 Hoàn thiện lập và trình bày BCTCHN phải đảm bảo tuân thủ Luật Kế toán, 

CMKT, Chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan; 

 Đảm bảo phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của tập đoàn nói chung và của 

các doanh nghiệp thuộc tập đoàn nói riêng; 

 Đảm bảo đồng bộ, thống nhất chính sách kế toán và phƣơng pháp kế toán giữa 

các doanh nghiệp trong tập đoàn; 

 Phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0 phát 

triển mạnh mẽ và chuẩn mực Kế toán quốc tế có liên quan. 

 Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin phục vụ công tác 

quản lý kinh tế của các đối tƣợng sử dụng. 

Giải pháp hoàn thiện 

Một là, hoàn thiện bộ máy kế toán phục vụ lập BCTCHN: Các tập đoàn cần tổ chức 

một bộ phận kế toán chuyên phụ trách phục vụ lập BCTCHN, bộ phận này đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

+ Phân công chi tiết từng bộ phận kế toán trong phòng Tài chính Kế toán thực hiện 

thu nhận, xử lý thông tin liên quan tới các đối tƣợng kế toán nhƣ: Kế toán tài sản cố định, 

kế toán vật tƣ hàng hóa, kế toán các khoản đầu tƣ tài chính, kế toán theo dõi công nợ, kế 

toán theo dõi các khoản vay .... 

+ Mở thêm bộ phận kiểm soát: Là bộ phận nhận và kiểm tra lại số liệu kế toán của 

công ty mẹ và các các công ty con trƣớc khi lập BCTCHN. 

+ Bộ phận kế toán tổng hợp: Căn cứ vào số liệu đƣợc thu nhận, xử lý từ các bộ phận 

kế toán của công ty mẹ cung cấp để lập BCTC riêng của công ty mẹ. Cùng báo cáo riêng 
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của công ty mẹ và BCTC của các công ty con để thực hiện phân tích số liệu và tổng hợp  

và lập BCTCHN. 

+ Tại mỗi doanh nghiệp thuộc tập đoàn cần bố trí nhân viên kế toán chuyên mở sổ 

và theo dõi tất cả hoạt động liên quan đến các giao dịch của nội bộ giữa Tập đoàn và 

doanh nghiệp thuộc tập đoàn. Cuối mỗi kỳ kế toán, nhân viên kế toán phân tích các khoản 

phải thu, phải trả, doanh thu, giá vốn nội bộ, sau đó lập và kiểm tra đối chiếu với nhau. 

Hai là, hoàn thiện công tác chuẩn bị lập BCTC hợp nhất: Thực hiện đƣợc điều này, 

cần thực hiện tốt các việc sau: 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu có liên quan đến lập và trình bày BCTCHN nhƣ chứng từ 

kế toán để đảm bảo tính pháp lý của việc ghi sổ kế toán, làm cơ sở cho việc lập BCTC 

riêng cũng nhƣ BCTCHN một cách chính xác và đầy đủ, kịp thời; 

+ Đảm bảo đầy đủ các mẫu biểu của các BCTCHN cũng nhƣ các thông tin của 

BCTCHN kỳ trƣớc liền kề; 

+ Thực hiện việc đối chiếu công nợ giữa tập đoàn với các doanh nghiệp trực thuộc 

và giữa các doanh nghiệp trực thuộc với nha thông qua sổ theo dõi công nợ nội bộ về tài 

khoản 131, TK 331 và TK 338, làm cơ sở cho việc loại trừ và lập các bút toán điều chỉnh 

một cách chính xác; 

+ Kiểm tra tính chính xác của các BCTC riêng của tập đoàn và các công ty con để 

đảm bảo độ tin cậy khi lập BCTCHN; 

+ Quy định thời gian cụ thể đối với các doanh nghiệp có liên quan về việc lập và 

nộp BCTC cho bộ phận có nhiệm vụ lập BCTCHN tại tập đoàn. 

Ba là, hoàn thiện việc mở sổ kế toán theo dõi nội bộ: Các doanh nghiệp trong tập 

đoàn mở các sổ theo dõi các khoản phải thu (TK131); sổ theo dõi các khoản phải trả nội 

bộ về các khoản cung cấp hàng hóa, dịch vụ (TK331); sổ theo dõi các khoản vay nội bộ… 

Bốn là, hoàn thiện quy trình lập và trình bày BCTC hợp nhất: Phải có quy trình cụ 

thể để có sự thống nhất trong toàn tập đoàn từ việc lập BCTC riêng, mở các sổ kế toán có 

liên quan để phản ánh các giao dịch nội bộ, các bút toán loại trừ và bút toán điều chỉnh đến 

việc nộp BCTC riêng để hợp nhất BCTC. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bộ Tài chính (2008), “ Hệ thống chuẩn mục kế toán Việt Nam”, NXB Tài chính. 

Bộ Tài chính (2015), “Chế độ kế toán doanh nghiệp”, NXB Tài chính. 

Nguyễn Văn Đương (2021), “ Tư vấn pháp luật- Tập đoàn là gi? Cơ cấu tổ chức của tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty” luatduonggia.vn/mo-hinh-tap-doan-kinh-te-tong-cong-ty. 
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Áp dụng mô hình kế toán tinh gọn  

trong doanh nghiệp 

Nguyễn Thị Vân Khánh - CQ57/01.03 

ế toán tinh gọn đƣợc xem là một công cụ cũng nhƣ một phƣơng pháp hoàn thiện 

mà các nhà quản trị có thể sử dụng để thay đổi theo yêu cầu tinh gọn trong hệ 

thống kế toán, cách thức kiểm soát, đo lƣờng chi phí và chu trình quản lý. Trong 

một vài năm trở lại đây, không ít doanh nghiệp (DN) đã vận dụng, phát triển quá trình sản 

xuất tinh gọn nhƣ là một yếu tố then chốt để mở rộng và gia tăng lợi nhuận cho DN mình. 

Việc lựa chọn và áp dụng quá trình sản xuất tinh gọn tại DN đồng nghĩa với yêu cầu mới 

trong cách tiếp cận tƣơng ứng về phƣơng thức kế toán. 

Theo đó, việc sản xuất tinh gọn chủ yếu tập trung vào việc loại bỏ các yếu tố lãng 

phí và đã thải ra trong quá trình hoạt động. Trong quá trình đó, mô hình kế toán tinh gọn 

(Lean Accouting) là một trong những thành phần thiết yếu đƣợc áp dụng và là yếu tố đảm 

bảo sự chuyển đổi tinh gọn thành công cho bất kỳ DN nào. 

Kế toán tinh gọn là việc áp dụng tƣ duy tinh gọn cho tất cả các quy trình và hệ thống 

tài chính và kế toán của DN. Nếu DN vận dụng hiệu quả mô hình kế toán tinh gọn, thì đây 

sẽ là một công cụ đắc lực để đầu tƣ nhiều hơn cho con ngƣời, giúp nhân viên chủ động 

hơn trong công việc của mình. Với việc ứng dụng công cụ quản lý dòng chảy giá trị, kế 

toán tinh gọn sẽ góp phần loại bỏ đi những lãng phí từ quy trình kế toán thông thƣờng. 

Mô hình kế toán tinh gọn 

Để có thể thay đổi và áp dụng thống nhất cho toàn DN, kế toán tinh gọn đã thực hiện 

một quy trình đƣợc gọi là quy trình quản lý dòng giá trị (cách thức để đo lƣờng và đánh 

giá kết quả hoạt động của một DN và yêu cầu phải thay đổi quy trình ra quyết định). Mô 

hình kế toán tinh gọn ứng dụng công cụ quản lý dòng giá trị, giúp phí từ quy trình kế toán 

thông thƣờng, nhƣng bản thân nó vẫn đáp ứng đúng yêu cầu về mặt nguyên tắc kế toán 

chung, quy định về báo cáo tài chính ra bên ngoài cũng nhƣ những quy định báo cáo nội 

bộ đơn vị. Phƣơng pháp kế toán chi phí theo dòng giá trị cho phép cung cấp những thông 

tin hữu ích, đúng lúc và loại bỏ sự phức tạp, tốn kém vốn có của phƣơng pháp truyền 

thống. Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị ghi nhận chi phí thực tế của từng chuỗi giá trị và 

cung cấp đƣợc một báo cáo chi phí theo đúng mục đích của sản xuất tinh gọn. Theo đó, tất 

cả những chi phí liên quan đến chuỗi giá trị nào thì sẽ đuợc tập hợp cho chuỗi giá trị ấy, 

bao gồm chi phí lao động, chi phí nguyên vật liệu, các chi phí dịch vụ và hỗ trợ sản xuất… 

Nghiên cứu của Maskell cung cấp khung lý thuyết làm ví dụ cho các công ty sản xuất 

tinh gọn lựa chọn phƣơng pháp kế toán tinh gọn thay cho kế toán truyền thống. Sự phát triển 

của mô hình kế toán 4 bƣớc là một đóng góp quý giá nhất: (i) Duy trì hệ thống kế toán hiện 

K 
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hành và các phƣơng pháp kiểm soát hiện tại, nhƣng bắt đầu cắt giảm những khoản chi phí rõ 

ràng và thấy rõ trong phạm vi quá trình sản xuất; (ii) Cắt giảm các giao dịch cũng nhƣ những 

khoản chi phí không cần thiết trong quá trình xem xét báo cáo sản xuất cũng nhƣ cố gắng 

giảm bớt lƣợng sản phẩm dở dang; (iii) Gắn kết việc giảm lãng phí với chu kỳ kế toán hiện 

tại của đơn vị cũng nhƣ chu kỳ bán hàng, sản xuất và phân phối để thực hiện một cách tổng 

thể hơn; (iv) Tiến hành chuyển dần các nghiệp vụ phát sinh với những cách tính chi phí mới 

theo các bƣớc đã cắt giảm ở trên để có quá trình sản xuất hoàn thiện. Mô hình này đề xuất 

những thay đổi cần đƣợc thực hiện trong hệ thống kế toán song song đối với các thay đổi 

tinh gọn đang đƣợc triển khai ở các điểm khác nhau trong tổ chức. 

Về cơ bản, mô hình kế toán tinh gọn có những đặc điểm khác với kế toán truyền 

thống, cụ thể nhƣ sau: 

- Mỗi dòng giá trị đƣợc xem là một bộ phận kinh doanh độc lập, có báo cáo lãi (lỗ) 

riêng. Điều này cho phép ngƣời quản lý chuỗi giá trị chịu trách nhiệm và có quyền ra 

những quyết định về những hoạt động trong chuỗi giá trị do mình quản lý. Do vậy, mô 

hình kế toán tinh gọn có thể giúp tăng cƣờng vai trò của kế toán trách nhiệm trong DN. 

- Tập hợp chi phí thực tế riêng cho từng dòng giá trị chứ không phải tập hợp theo 

phân xƣởng, công đoạn nhƣ sản xuất truyền thống. 

- Không có sự phân biệt giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, gần nhƣ tất cả chi 

phí liên quan đến từng chuỗi giá trị đều là chi phí trực tiếp. Vì vậy, không cần phải phân 

bổ, kể cả các chi phí nhƣ: Chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí đồ dùng, dụng cụ, 

chi phí nhân viên quản lý, chi phí bảo dƣỡng, các chi phí mua ngoài phục vụ sản xuất. 

- Chi phí cần phân bổ thƣờng gặp trong kế toán chi phí theo dòng giá trị là chi phí 

liên quan đến thuê mƣớn mặt bằng, nhà xƣởng, chi phí bảo dƣỡng nhà xƣởng. Việc phân 

bổ chi phí này cho từng chuỗi giá trị thƣờng đƣợc tính bằng tổng chi phí mặt bằng chia 

cho tổng diện tích sử dụng để xác định chi phí cho một mét vuông mặt bằng. Cách thức 

phân bổ này tạo động cơ cho các nhân viên trong từng chuỗi giá trị bao gồm không gian 

cho sản xuất, dự trữ tồn kho, không gian văn phòng quản lý cho những nhân viên liên 

quan đến chuỗi giá trị. Những chi phí phát sinh ngoài dòng giá trị thì không đƣợc tính 

vào chuỗi giá trị. 

Do khác với kế toán truyền thống, nên quá trình vận dụng kế toán tinh gọn trong DN 

thƣờng đối mặt với một số rào cản, cụ thể: 

- Các báo cáo truyền thống theo từng bộ phận sẽ không còn hiện hữu nhƣ hiện nay 

mà thay vào đó là việc phân tích giá trị theo từng nhóm dòng giá trị. 

- Khi chuyển đổi hệ thống bình thƣờng sang mô hình tinh gọn có thể dẫn đến sự 

phản ứng của đội ngũ nhân viên, vì họ chƣa quen với mô hình này. 

- Việc áp dụng mô hình kế toán tinh gọn, có thể dẫn đến một số nhân viên có thể bị 

sa thải, do quy trình rút gọn hoặc không nắm bắt đƣợc công nghệ. 
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Một số kiến nghị  đề xuất 

Để vận dụng hiệu quả kế toán tinh gọn trong hoạt động của DN, cần chú trọng một 

số vấn đề sau: 

Đối với nhà quản trị doanh nghiệp 

- Các nhà quản trị DN cần có bƣớc chuẩn bị, đòi hỏi sự đồng bộ từ sản xuất đến 

quản trị, từ khâu quản lý, tƣ duy, phƣơng thức, các công cụ thực hiện, đến nhân viên trực 

tiếp sản xuất và cung ứng dịch vụ. Đặc biệt, cần nắm vững nguyên tắc, cách thức của sản 

xuất tinh gọn và quản trị tinh gọn nói chung, kế toán tinh gọn nói riêng. Theo đó, việc áp 

dụng kế toán tinh gọn không đơn thuần là vận dụng các công cụ hiện tại để quản trị mà là 

cả một quá trình. 

- Nhà quản trị DN cần kết hợp với đặc điểm tình hình tài chính thực tế, đặc biệt là bộ 

máy kế toán tại DN để vận dụng kế toán tinh gọn một cách linh hoạt, phù hợp và mang lại 

tính hiệu quả cao. 

- Hiện nay, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ số và thành tựu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 đã tác động và tạo ra những thay đổi nhất định đến quy trình kế 

toán. Do vậy, cần gắn hoạt động kế toán tinh gọn với sự phát triển của công nghệ số, chú 

trọng đầu tƣ công nghệ mới, phần mềm mới gắn với việc đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán. 

Đối với đội ngũ kế toán 

- Phòng ban, nhân viên kế toán phải xây dựng một tâm thế sẵn sàng khi triển khai kế 

toán tinh gọn trong DN. Theo đó, cần đào tạo để họ hiểu và thấm nhuần tƣ duy tinh gọn, 

cán bộ quản lý cam kết đồng hành cùng quá trình tinh gọn, đầu tƣ hệ thống từ công nghệ, 

nhân lực phù hợp với từng DN để thực hiện quá trình tinh gọn. 

- Không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về phƣơng thức sản xuất tinh gọn nói 

chung và kế toán tinh gọn nói riêng; Chú trọng nghiên cứu các kinh nghiệm của các mô 

hình thành công để tham mƣu cho lãnh đạo áp dụng phù hợp với đặc thù của DN mình. 

Tóm lại, dù là mô hình khá mới, song kế toán tinh gọn cung cấp thông tin một cách 

chính xác, kịp thời và có thể hiểu đƣợc một cách dễ dàng nhất để cải tiến quá trình chuyển 

đổi và truyền thông giữa các bộ phận trong DN. Hơn thế nữa, mô hình này ứng dụng công 

cụ quản lý dòng chảy giá trị nhằm loại bỏ những lãng phí từ quy trình kế toán thông 

thƣờng, nhƣng bản thân nó vẫn đáp ứng đúng yêu cầu về mặt nguyên tắc kế toán chung, 

quy định về báo cáo tài chính ra bên ngoài cũng nhƣ những quy định báo cáo nội bộ đơn 

vị. Nếu biết vận dụng tốt mô hình kế toán tinh gọn thì đây sẽ là một công cụ đắc lực để 

qua đó đầu tƣ hơn cho con ngƣời, làm cho họ làm chủ hơn trong công việc của mình, cung 

cấp thông tin một cách chủ động hơn, nhanh chóng hơn và sẽ tạo nên một động lực lớn 

nhằm cải thiện tốt hơn quy trình trong từng bộ phận của DN. 

Tài liệu tham khảo: 
Phạm Quang Huy (2011), Phân tích quá trình sản xuất tinh gọn và các đặc điểm về kế toán trong mô hình 

kế toán tinh gọn hiện nay. 

                       8    ậ  dụ   k                    d                                       . 
Sơ lược về mô hình kế toán tinh gọn trong doanh nghiệp, https://www.saga.vn/so-luoc-ve-mo-hinh-ke-toan-

tinh-gon-trong-doanh-nghiep~42373 
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Bài toán nâng cao chất lượng báo cáo  

tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam 

trong bối cảnh chuyển đổi IFRS 

Hà Ngọc Huyền - CQ57/22.03CLC 

rong bối cảnh hội nhập và phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng 

nổ nhƣ hiện nay, đặc biệt là năm đầu tiên Việt Nam áp dụng IFRS đã đặt ra 

những yêu cầu cấp bách với không ít những thách thức và khó khăn cho các 

doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng nâng cao chất lƣợng báo cáo tài chính, đáp ứng 

yêu cầu của mọi đối tƣợng sử dụng thông tin trong và ngoài nƣớc, nhất là các nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài để khẳng định thƣơng hiệu và chất của doanh nghiệp Việt Nam trên trƣờng 

Quốc tế. Để có cơ sở và nền tảng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện 

hội nhập sâu rộng thì chúng ta bắt buộc phải không ngừng nâng cao chất lƣợng kiểm toán 

báo cáo tài chính một cách toàn diện. Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng 

cao chất lƣợng báo cáo tài chính và tăng cƣờng độ tin cậy của công chúng vào kết quả 

kiểm toán thì việc nghiên cứu đề tài “Bài toán nâng cao chất l ợng báo cáo tài chính 

cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi IFRS” là rất cấp thiết, mang tính 

thời sự, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 

4.0 hiện nay của Việt Nam. 

Lợi ích từ việc áp dụng IFRS 

Các tổ chức có tác động quan trọng đến nền kinh tế thế giới nhƣ: Ngân hàng Thế 

giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các BCTC lập theo IFRS đƣợc chấp 

nhận rộng rãi tại nhiều nƣớc trên thế giới. IFRS đƣợc ví nhƣ “ngôn ngữ tài chính toàn cầu” 

giúp đảm bảo tính so sánh, thống nhất và minh bạch giúp cho doanh nghiệp (DN) tận dụng 

cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế; đồng thời, giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế 

hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. 

Việc áp dụng IFRS sẽ giúp Việt Nam theo kịp đà phát triển của những nền kinh tế 

thành công khác trong khu vực và trên thế giới. Kinh nghiệm triển khai IFRS ở nhiều 

quốc gia cho thấy, sau khi áp dụng IFRS, mức độ tin cậy về thông tin của các công ty 

niêm yết, cũng nhƣ thị trƣờng tài chính nói chung, thị trƣờng chứng khoán nói riêng ở 

các nƣớc đƣợc giới đầu tƣ đánh giá cao. Điều này không chỉ giúp các thị trƣờng này cải 

thiện khả năng thu hút dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, mà còn giúp cho nền kinh tế và DN 

giảm đáng kể chi phí phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn, do định mức tín 

nhiệm tăng cao. 

T 
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Thực trạng áp dụng IFRS ở Việt Nam hiện nay 

Việt Nam đã và đang có những bƣớc đi tích cực để tiến tới áp dụng rộng rãi IFRS. 

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án 

áp dụng IFRS tại Việt Nam. Lộ trình áp dụng này gồm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn chuẩn bị: Từ năm 2020 đến năm 2021 

Giai đoạn áp dụng tự nguyện: Từ năm 2022 đến năm 2025 

Giai đoạn áp dụng bắt buộc: Từ năm 2025 trở đi 

Kết quả “Khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại DN” do Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh và Deloitte Việt Nam thực hiện cho biết, có hơn 50% DN đã áp 

dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo IFRS (Hình 1). Sau khi Bộ Tài chính phê duyệt, 

Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế tại Việt Nam, hơn 55% DN khẳng định, họ sẽ áp 

dụng chuyển đổi trƣớc năm 2025 - năm cuối cùng trong giai đoạn tự nguyện theo lộ trình 

áp dụng IFRS. Đây là tín hiệu lạc quan cho thấy sự ủng hộ việc áp dụng IFRS ở cộng đồng 

doanh nghiệp. 

 

Hình 1: Tình trạng áp dụng IFRS của các doanh nghiệp tại Việt Nam 

Tuy nhiên, trong số 49% doanh nghiệp Việt Nam chƣa có kế hoạch áp dụng IFRS, 

có tới 20% thuộc đối tƣợng bắt buộc. 

Bài toán mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt 

Thứ nhất, bài toán về quản trị 

Trong quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS, các doanh nghiệp Việt Nam thƣờng 

xuyên phải đối mặt với những khó khăn về sự khác biệt giữa hai chuẩn mực kế toán này. 

VAS là hệ thống chuẩn mực đƣợc ban hành dựa trên cơ sở luật định trong khi IFRS là hệ 

thống chuẩn mực đƣợc ban hành dựa trên các ƣớc tính và xét đoán, chính vì thế IAS sẽ có 

các điều chỉnh chi tiết hơn cho từng nghiệp vụ, còn IFRS có tính linh hoạt và mang tính 
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chủ quan hơn. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đã gây nên sự tiềm ẩn rủi ro liên quan tới 

kế toán sáng tạo, do đó, các doanh nghiệp cần giám sát và theo dõi chặt chẽ về hệ thống và 

các quy trình kế toán. 

Bài toán quản trị còn liên quan đến tầm nhìn của các nhà quản lý. Các doanh nghiệp 

Việt Nam hiện nay thƣờng coi việc áp dụng IFRS là bắt buộc, họ chƣa nhìn nhận đƣợc 

những cơ hội về đầu tƣ và hội nhập kinh tế quốc tế mà IFRS mang lại. 

Một vấn đề nữa về thiếu sự kết hợp đồng bộ giữa các phòng ban trong doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp thƣờng coi việc áp dụng IFRS là công việc riêng của bộ phận kế toán, từ 

đó thiếu sự chuyển đổi và cập nhật thông tin giữa các phòng ban liên quan. 

Thứ hai, bài toán về nhân sự 

Nhƣ đã nói ở trên, IFRS là hệ thống chuẩn mực đƣợc ban hành dựa trên các ƣớc tính 

và xét đoán kế toán, chính vì thế đòi hỏi ngƣời ghi nhận nghiệp vụ phải có khả năng phân 

tích và hiểu rõ bản chất nghiệp vụ, đồng thời tiếp cận các nghiệp vụ kế toán bằng tiếng 

Anh. Với một yêu cầu cao nhƣ vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với 

việc thiếu hụt nguồn nhân lực. Bởi trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp đang phụ 

thuộc chủ yếu vào các dịch vụ cung cấp nhân sự bên ngoài, chính vì vậy nếu nhƣ trong 

tƣơng lai, số lƣợng các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng IFRS tăng đáng kể thì đây sẽ là 

một thách thức lớn đối với họ, chƣa kể cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để cập nhật 

thông tin, kiến thức cho phòng ban kế toán và các phòng ban liên quan. 

Thứ ba, bài toán về tài chính 

Từ bài toán về quản trị và bài toán về nhân sự nhƣ trên, doanh nghiệp Việt Nam sẽ 

phải đối mặt với bài toán về tài chính với một số chi phí nhƣ sau: 

 Chi phí thay đổi và nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quy trình kế toán 

và hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm kế toán. 

 Chi phí đào tạo nhân lực. 

 Chi phí mời các chuyên gia hƣớng dẫn chuyển đổi Chuẩn mực kế toán cho  

doanh nghiệp. 

 Ngoài ra có thể phát sinh một số chi phí nhƣ: duy trì song song hay các bút toán 

chuyển đổi từ VAS sang IFRS ở cuối kỳ... 

Giải pháp áp dụng thành công IFRS cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Về phía Nhà n ớc 

Thứ nhất, khuyến khích các DN, tổ chức nghiên cứu và áp dụng IFRS 

Để tăng cƣờng áp dụng IFRS ở Việt Nam, các cơ quan chức năng của Nhà nƣớc cần 

có chính sách khuyến khích hỗ trợ các DN, tổ chức nghiên cứu và áp dụng IFRS. Bộ Tài 

chính cần phối kết hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chƣơng trình tập huấn, hƣớng dẫn các 

DN và tiến hành áp dụng IFRS vào quá trình lập BCTC. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên 

truyền phổ biến IFRS để xã hội hiểu, nhận thức đƣợc lợi ích của IFRS. 
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Thứ hai, xây dựng “cơ sở hạ tầng” để phục vụ cho việc áp dụng IFRS 

Để tăng cƣờng áp dụng IFRS, các bộ, ngành liên quan rà soát, ban hành lại, hoặc 

trình cấp có thẩm quyền ban hành lại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính theo hƣớng giảm thiểu sự khác biệt giữa các văn bản; Xác định và phân biệt rõ phạm 

vi áp dụng chuẩn mực kế toán, chính sách thuế và cơ chế tài chính, tạo thuận lợi cho việc 

áp dụng pháp luật của doanh nghiệp. 

Thứ ba, tăng cƣờng vai trò của các cơ sở đào tạo 

Các đơn vị này cần tích cực hơn trong quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế 

toán Việt Nam, tích cực trao đổi và tiếp thu kinh nghiệm từ các học viên ở những quốc gia 

có hệ thống kế toán phát triển, cũng nhƣ các tổ chức ban hành chuẩn mực quốc tế… 

Về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, doanh nghiệp cần cân đối giữa lợi ích và chi phí 

Nếu doanh nghiệp áp dụng IFRS trong giai đoạn tự nguyện thì sẽ có khả năng cân đối 

đƣợc lợi ích và chi phí trong việc tuyển dụng nhân sự và thay đổi các quy trình kinh doanh, 

các chính sách tài chính. Còn nếu doanh nghiệp áp dụng IFRS trong giai đoạn bắt buộc thì sẽ 

rơi vào tình thế bị động, khó có thể kiểm soát chi phí. Đặc biệt là sau dịch bệnh COVID-19 

hoành hành, doanh nghiệp Việt Nam cần phải đối mặt với bài toán chi phí cực kì cao. 

Thứ hai, việc chuyển đổi sang IFRS cần dựa trên tình trạng thực tế và yêu cầu quản 

trị của doanh nghiệp 

Hiện nay nhân sự đƣợc đào tạo chuyên sâu về IFRS còn hạn chế, do đó doanh 

nghiệp cần xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển năng lực của nhân viên một cách bài bản, 

tận dụng và kịp thời. Đồng thời, doanh nghiệp cần tận dụng triệt để các nguồn lực bên 

ngoài nhƣ các doanh nghiệp kế toán chuyển đổi, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ kế 

toán và các hiệp hội nghề nghiệp. Không chỉ vậy, doanh nghiệp cần thay đổi tƣ duy lãnh 

đạo, ý thức, nhận định tổ chức các bộ phận pháp chế tại các doanh nghiệp đủ mạnh. 

Thứ ba, chủ động cập nhật kịp thời và liên tục 

IFRS không phải là bộ hệ thống chuẩn mực cố định, nó luôn luôn thay đổi tùy thuộc 

vào từng thời cuộc. Chính vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần quản lý và phát triển đội 

ngũ nhân sự có đủ sự nhạy bén, cập nhật kịp thời với sự thay đổi của chuẩn mực IFRS. 

Cùng với đó, hệ thống thông tin - kỹ thuật cũng cần đƣợc cập nhật và áp dụng liên tục. 
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Đẩy mạnh ứng dụng AI  

trong ngành Bảo hiểm 

Phạm Thu Hiền; Nguyễn Đức Kiên - CQ57/11.10 

ông nghệ nhƣ trí tuệ nhân tạo (AI), di động, phân tích dữ liệu lớn,… để chuyển 

hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Trong những năm gần đây, việc ứng 

dụng Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh ngày càng đƣợc nhiều doanh nghiệp chú 

trọng đầu tƣ, vì đây là một phần trong quá trình chuyến đổi sang nền kinh tế số 

hóa. Các doanh nghiệp Việt Nam đã cho ra đời nhiều ứng dụng AI không thua gì các nƣớc 

khác. AI đối với các doanh nghiệp có số lƣợng tƣơng tác với khách hàng lớn nhƣ ngân 

hàng, bảo hiểm thì càng quan trọng hơn vì nó tác động trực tiếp đến cả doanh thu, chi phí 

và các chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó quyết định ƣu thế cạnh tranh của 

từng doanh nghiệp. Trong vài năm qua, ngành Bảo hiểm đã bắt đầu triển khai ứng dụng AI 

vào hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và các công cụ liên quan vào thực tiễn hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các công ty bảo hiểm dƣờng 

nhƣ ứng dụng AI chậm hơn rất nhiều so với một số ngành công nghiệp. 

Khái quát về AI 

Trí tuệ nhân tạo hiểu một cách đơn giản nhất là những phƣơng pháp tính toán, lập 

trình để máy móc mô phỏng những hành vi thông minh của con ngƣời, đặc biệt là khả 

năng suy nghĩ và lập luận, năng lực giao tiếp, học hỏi và thích nghi. Sự phát triển nhanh 

chóng về khả năng tính toán và lƣu trữ của máy tính; các thuật toán ngày càng hoàn thiện 

và tối ƣu hơn; cùng với việc dữ liệu ngày càng nhiều và phong phú là ba yếu tố nền tảng 

để AI đang phát triển nhanh và mang lại nhiều ứng dụng cụ thể. Trong nhiều lĩnh vực, AI 

đã cho thấy hiệu quả rất lớn trong việc tự động hóa, tăng khả năng dự báo, từ đó đồng thời 

giảm chi phí và tăng doanh thu của doanh nghiệp. 

Thực trạng phát triển AI trong ngành Bảo hiểm tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức 

Kể từ khi gia nhập WTO, lĩnh vực Ngân hàng - Bảo hiểm ở Việt Nam đã có sự phát 

triển vƣợt bậc. Nếu tính trên số lƣợng khách hàng, các ngân hàng ở Việt Nam hiện có 

khoảng 66,6 triệu tài khoản thanh toán, nếu sai số ở mức 10% thì cũng có đến 60 triệu cá 

nhân có tài khoản ngân hàng. Còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, số lƣợng hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ có đến 13 triệu hợp đồng, khoảng 13 triệu hợp đồng bảo hiểm xe cơ 

giới, 33 triệu hợp đồng bảo hiểm sức khỏe (gồm cả bảo hiểm học sinh). 

Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngƣời tiêu dùng ngày nay luôn muốn giao 

dịch một cách thuận tiện, tối giản thời gian và thao tác thực hiện nhất, để không làm gián 

đoạn cuộc sống đầy hối hả bận rộn của họ. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các quốc gia 

đóng cửa biên giới, các nhà máy, văn phòng buộc phải thực hiện giãn cách xã hội đã trở 

thành một “cú huých”, thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số. Ngƣời tiêu dùng chuyển 

đổi thói quen mua sắm sang hình thức thƣơng mại điện tử, mua từ đồ tiêu dùng thiết yếu 

hàng ngày đến bảo hiểm. 

C 
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 Cơ hội 

Thứ nhất, rất nhiều CEO đều công nhận rằng AI có tiềm năng thay đổi hoàn toàn 

cách thức hoạt động của tổ chức. Để nắm bắt đƣợc cơ hội mà AI mang lại, các DN cần 

hình dung lại mô hình kinh doanh của mình và phƣơng thức hoạt động. DN không thể cứ 

ứng dụng AI vào một quy trình hiện tại để tự động hóa nó hoặc thêm thông tin chi tiết. 

Cách tiếp cận sử dụng AI qua các chức năng có trong danh sách ứng dụng cụ thể sẽ không 

đem lại thay đổi bởi vì nó phụ thuộc vào quy trình hoạt động DN. Và cách tiếp cận đó 

cũng làm cho việc ứng dụng AI mở rộng quy mô, tăng thêm module lập trình liên quan 

đến dữ liệu đầu vào, dữ liệu đào tạo, dữ liệu thay đổi, dữ liệu quản lý đối tác và dữ liệu 

công nghệ. Điều đó không có nghĩa là DN nên thay đổi toàn bộ tổ chức khi ứng dụng AI 

cùng một lúc. Một sự thay đổi hoàn toàn là một quá trình cực kỳ phức tạp liên quan đến 

quá nhiều nhiều bộ phận và các bên liên quan. Thay đổi trong toàn bộ quy trình hoặc chức 

năng cốt lõi đƣợc gọi là miền quản lý sẽ dẫn đến cải tiến lớn về hiệu suất. 

Thứ hai, tăng năng suất: từ các luồng thông tin truyền thông khách hàng đến các tiến 

trình xử lý văn phòng cơ bản, AI có thể thực hiện thƣờng xuyên các quy trình lặp đi lặp lại 

làm tăng hiệu quả và năng suất công việc. Nhờ đó việc tƣơng tác và giao tiếp với khách 

hàng đƣợc cá nhân hóa, không bị bẻ nhạt nhƣ cách truyền thống. Mức độ cá nhân hầu nhƣ 

không thể đạt đƣợc nếu không có sự trợ giúp của học máy và AI. Ngoài ra, một số ứng 

dụng khác của AI là cập nhật liên tục tuân theo những yêu cầu, tài liệu thông tin khách 

hàng. Dựa trên nền tảng thay đổi sự kiện và cập nhật sản phẩm, mọi thông tin có liên quan 

có thể đƣợc thay đổi tức thời. 

Thứ ba, tƣ vấn khách hàng tốt hơn: Ngoài cá nhân hóa việc truyền thông tới khách 

hàng, AI cung cấp khả năng cải thiện những lời tƣ vấn và khuyến nghị cho khách hàng. 

Bởi khả năng cung cấp thông tin của con ngƣời đôi khi không nhất quán, dễ mắc sai lầm. 

Các ứng dụng ngân hàng di động giống nhƣ Moven và Simple cho phép ngƣời dùng theo 

dõi chi tiêu, tăng mức tiết kiệm của họ với các tƣ vấn đƣợc cá nhân hóa và tự động thông 

qua thẻ ghi nợ chuyên dụng đƣợc liên kết với ứng dụng điện thoại thông minh. 

 Thách thức 

Hạn chế cơ sở dữ liệu: Theo các chuyên gia trong ngành Bảo hiểm, ứng dụng AI 

vào thị trƣờng bảo hiểm là không dễ dàng, ngay cả với các thị trƣờng đã phát triển, không 

riêng Việt Nam. Bởi muốn phát triển AI, cần phải có lƣợng dữ liệu rất lớn, trong khi đây là 

hạn chế không nhỏ tại thị trƣờng Việt Nam. Cơ sở dữ liệu ở Việt Nam còn nghèo nàn, cá 

nhân chƣa có định danh thống nhất, duy nhất trên mọi không gian mạng. 

Bảo mật thông tin cho khách hàng: Hiện nay, vấn đề bảo mật thông tin cho khách 

hàng là vấn đề đƣợc nhiều công ty, DN quan tâm. Đối với ngành Bảo hiểm, ứng dụng AI 

vào hoạt động kinh doanh cũng đặt ra một số hạn chế về bảo mật thông tin khách hàng. 

Chi phí đầu tư lớn: Ứng dụng AI cần chi phí đầu tƣ lớn, trong khi thu hồi vốn chậm 

và việc đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo vừa phân tích, sử dụng và quản lý tốt dữ liệu, vừa 

am hiểu về bảo hiểm là vấn đề nan giải. 

Quy định pháp lý cho ứng dụng AI trong hoạt động bảo hiểm: Ngành Bảo hiểm là 

ngành kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Nhà nƣớc. Nếu các 

quy định pháp luật liên quan không theo kịp với sự phát triển của công nghệ thì đây cũng 

là một thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm muốn áp dụng công nghệ mới. 
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Mất việc làm: Nhiều công ty bảo hiểm quan tâm đến việc sử dụng AI nhƣ một cách 

để giảm số tiền họ chi cho nhân sự. Nếu ngành Bảo hiểm chuyển sang lực lƣợng lao động 

dựa trên AI, điều đó sẽ loại bỏ hàng triệu việc làm khỏi nền kinh tế. 

Đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm 

Sự gián đoạn do Covid-19 góp phần tăng tốc quá trình chuyển đổi số trong các công 

ty bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần đề ra giải pháp đẩy mạnh ứng dụng AI để 

điều chỉnh để phù hợp bối cảnh làm việc từ xa, mở rộng khả năng kỹ thuật số, tự động hóa 

việc chăm sóc khách hàng. 

Chatbot Bảo hiểm: Sức mạnh của tự động hóa tiếp thị 

Chatbot là công cụ marketing và tự động hóa tiếp thị hữu hiệu đã đƣợc nhiều ngành 

- lĩnh vực đầu tƣ sử dụng và Bảo hiểm không phải là ngoại lệ. Với lĩnh vực yêu cầu sự kết 

nối cao với khách hàng nhƣ ngành bảo hiểm, Chatbot Bảo hiểm đƣợc coi là một trong 

những Chatbot đa nhiệm và hữu ích nhất trên thị trƣờng. 

Chatbot Bảo hiểm hoạt động nhƣ một nhân viên chăm sóc khách hàng 24/7, với khả 

năng thu nhận và phản hồi yêu cầu của khách hàng ngay trong thời gian thực. Bất kỳ 

khách hàng nào dù mới quan tâm hay đã mua bảo hiểm cũng đều đƣợc hƣởng trải nghiệm 

nhanh - đơn giản - hiện đại - chính xác với Trợ lý Bảo hiểm Chatbot. 

Nhiều doanh nghiệp Bảo hiểm sử dụng Chatbot để thu thập, sàng lọc khách hàng và 

tăng tỷ lệ chuyển đổi. Khách hàng trò chuyện với Chatbot trên các nền tảng nhắn tin để 

đƣợc tƣ vấn sơ qua về các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi khách 

hàng quan tâm sẽ để lại thông tin và đặt lịch hẹn tƣ vấn viên. Chatbot sẽ thu nhận thông tin 

của khách hàng, lƣu trữ trực tiếp vào mô hình CRM của doanh nghiệp. Từ đó, đội ngũ tƣ 

vấn viên có thể liên hệ và tƣ vấn chuyên sâu cho “đầu lead” đã đƣợc Chatbot lọc qua. 

OCR và tầm quan trọng của số hóa thông tin 

Cuộc cách mạng 4.0 sẽ không thể thực hiện đƣợc nếu không có thông tin số hóa. 

Việc số hóa thông tin ngỡ là việc nhỏ nhƣng lại là bài toán quan trọng với những doanh 

nghiệp sở hữu lƣợng thông tin khách hàng khổng lồ nhƣ Bảo hiểm. Tất cả thông tin dữ liệu 

khách hàng đều yêu cầu đƣợc quản lý có hệ thống và đƣợc bảo mật cao. Việc nhập liệu 

một lƣợng lớn thông tin quan trọng nhƣ Chứng minh thƣ, căn cƣớc công dân, giấy khám 

sức khỏe… thƣờng có những sai sót nhất định và tốn nhiều thời gian đối với cả khách 

hàng và doanh nghiệp, dẫn tới những quy trình, thủ tục rƣờm rà, thiếu hiệu quả. 

Tóm lại, Tiềm năng của AI trong kinh doanh bảo hiểm là không có giới hạn, các giải 

pháp AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng hoá hoàn toàn doanh nghiệp của bạn. Đầu tƣ 

cho các giải pháp AI là một việc làm đúng đắn và vô cùng cấp thiết, giúp doanh nghiệp 

củng cố vững chắc vị thế trên thƣơng trƣờng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://fpt.ai/vi/cac-giai-phap-ai-va-xu-huong-ung-dung-cua-nganh-bao-hiem 

https://techmaster.vn/posts/35423/ung-dung-ai-trong-nganh-ngan-hang-bao-hiem-cang-cham-cang-thiet 

https://congnghiepcongnghecao.com.vn/tin-tuc/t23951/co-hoi-va-thach-thuc-khi-ung-dung-ai.html 

https://fpt.ai/vi/ocr-va-tam-quan-trong-cua-so-hoa-thong-tin 
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Kế toán - Kiểm toán tận dụng lợi thế  

từ Blockchain ra sao? 

Mai Thị Anh Minh - CQ58/11.07 

iện nay, những thành tựu công nghệ nổi bật của Cách mạng công nghiệp 4.0 đã 

và đang mang đến những cơ hội phát triển về mọi mặt cho các nƣớc trên thế giới 

nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó, Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) 

đƣợc coi là một bƣớc đột phá, tạo ra những biến đổi trong lĩnh vực kế toán và 

kiểm toán nhƣ giúp bảo mật thông tin kế toán, đảm bảo vẹn toàn hồ sơ tài chính, giảm 

thiểu khả năng xảy ra sai phạm kinh tế… Blockchain có thể mở ra rất nhiều cánh cửa cơ 

hội cho ngành Kế toán - Kiểm toán Việt Nam trong tƣơng lai. 

Blockchain là gì? 

Blockchain là chủ đề vô cùng nóng trên toàn cầu hiện nay cùng với tiền kỹ thuật số, 

nó đang trở thành tâm điểm của rất nhiều tranh luận. Vậy Blockchain là gì? Blockchain có 

nghĩa là chuỗi khối, tên ban đầu của nó là Block Chain hay cuốn sổ cái, là một cơ sở dữ 

liệu phân cấp lƣu trữ thông tin đƣợc liên kết với nhau bằng mã hóa và có khả năng mở 

rộng theo thời gian. Theo báo cáo thống kê gần đây, thị trƣờng toàn cầu dự kiến sẽ có sự 

tăng vọt hơn 400% do công nghệ Blockchain vào năm 2021. 

Blockchain có rất nhiều ƣu điểm nhƣ dữ liệu không bị mất, tiết kiệm chi phí, tính 

bảo mật cao, giao dịch xuyên biên giới, đảm bảo sự minh bạch, giảm thiểu sự chậm trễ khi 

xử lý giao dịch,... Đó là những đặc điểm vƣợt trội mà công nghệ Blockchain mang lại và 

nó đƣợc đánh giá là sáng tạo, đột phá nhất trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Thậm chí, 

Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) còn cho rằng Blockchain là một công nghệ hấp dẫn hay Liên 

Hợp quốc đã từng sử dụng nó để tạo ra một nền tảng minh bạch mang lại niềm tin và các 

giải pháp sáng tạo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 

Những cơ hội và thách thức mà ngành kế toán - kiểm toán đang phải đối mặt 

Trong bối cảnh mới, cũng giống nhƣ các ngành nghề kinh doanh khác, kế toán - 

kiểm toán đang đứng trƣớc rất nhiều cơ hội, cụ thể nhƣ: 

Mở rộng phạm vi làm việc và có nhiều cơ hội việc làm: Thành tựu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 với mạng không dây đã rút ngắn khoảng cách địa lý trong thực hiện 

công việc kế toán - kiểm toán. Nghĩa là, các kế toán - kiểm toán viên có thể thực hiện công 

việc kế toán - kiểm toán ở bất kỳ đâu. 

Cơ hội tiếp cận với công nghệ kế toán - kiểm toán quốc tế: Cách mạng công nghiệp 

4.0 tạo điều kiện cho việc khai thác dữ liệu và nâng cao độ tin cậy của việc lập báo cáo. 

Các phần mềm và hệ thống thông minh sẽ thay thế công việc thủ công, tự động hóa các 

quy trình phức tạp, hỗ trợ các xu hƣớng dịch vụ thuê ngoài và tái sử dụng nội bộ một số 

dịch vụ khác. Việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới sẽ 

mở ra cơ hội để ngành Kế toán - kiểm toán tiếp cận những phần mềm kế toán tiện ích với 

chi phí phù hợp. Từ đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiệm 

H 
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cận hệ thống kế toán - kiểm toán quốc tế. Đây là cơ hội để các công ty kế toán - kiểm toán 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ, mở rộng phân khúc thị trƣờng. 

Cơ hội tạo động lực để các cá nhân, tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán phát 

triển: Những tiến bộ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là động lực giúp các cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán Việt Nam phát triển, 

nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động 

và chất lƣợng công việc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nhận thức và 

hành động của mỗi cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, khuyến khích các 

cá nhân nỗ lực học tập, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ về 

kỹ thuật trong công tác chuyên môn. 

Mặc dù có nhiều cơ hội nhƣ thế nhƣng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những thách 

thức và khó khăn mà ngành kế toán - kiểm toán đang phải đối mặt: 

Thứ nhất, 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 đƣợc thực hiện trên hồ sơ, giấy tờ. Trong khi 

Cách mạng công nghiệp 4.0 lại chuyển hóa toàn bộ các dữ liệu đó thành thông tin điện tử, 

vừa đa dạng, vừa khó nắm bắt. Do vậy, về lâu dài nếu kế toán viên, kiểm toán viên không 

am hiểu về công nghệ, sẽ khó khăn trong thực hiện các công việc chuyên môn. Để giải 

quyết những hạn chế về trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên và sắp xếp công việc hợp 

lý cho nhân viên là một bài toán không hề dễ đối với ngành Kế toán, Kiểm toán trong bối 

cảnh cuộc CMCN 4.0. 

Thứ hai, thách thức trong việc cải cách hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động Kế 

toán, Kiểm toán. Kiểm toán của Việt Nam vẫn còn chƣa hoàn thiện, thiếu tính ổn định và 

chƣa phù hợp hoàn toàn với các cam kết quốc tế. Ví dụ, các Chuẩn mực Kế toán còn lạc 

hậu và chƣa cập nhật so với các thông lệ và Chuẩn mực Kế toán quốc tế; hệ thống các 

Chuẩn mực Kiểm toán ban hành còn thiếu; việc thực hiện cam kết về sự hiện diện của thể 

nhân chƣa đƣợc quy định rõ ràng, chi tiết,... 

Thứ ba, kỹ năng mềm của ngƣời lao động còn yếu: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng 

xử, kỹ năng lãnh đạo có tầm quan trọng ngang bằng, thậm chí cao hơn các kỹ năng chuyên 

môn. Khảo sát của tổ chức tuyển dụng Navigos Search cũng ghi nhận, nhu cầu sử dụng 

ngôn ngữ quốc tế, khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, lối tƣ duy phản biện - giải 

quyết vấn đề ngày càng đƣợc chú trọng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Khoa học, 

Lao động và Xã hội, các lao động đã qua đào tạo của Việt Nam mặc dù nhanh nhẹn, sáng 

tạo… nhƣng lại thiếu và yếu kỹ năng mềm (nhƣ làm việc theo nhóm, ngoại ngữ, tƣ duy 

phản biện, sáng tạo, tuân thủ công nghệ…), tính tuân thủ kỷ luật chƣa cao… 

Đặc biệt, sự cạnh tranh khốc liệt với nhân lực từ các nƣớc tham gia FTA thế hệ mới. 

Để làm việc tại môi trƣờng quốc tế đòi hỏi ngƣời lao động phải có trình độ đạt chuẩn quốc 

tế, có kiến thức chuyên sâu, phƣơng thức làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Tuy nhiên, 

đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên của Việt Nam hiện nay còn thiếu cả về số lƣợng và 

chất lƣợng so với các tiêu chuẩn quốc tế. 

Khi ứng dụng Blockchain vào kế toán - kiểm toán 

Công nghệ Blockchain là một công nghệ đa năng có thể đƣợc thực hiện trong ngành 

kế toán - kiểm toán để giảm bớt những thách thức phổ biến trong ngành kế toán - kiểm 
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toán qua nhiều thập kỷ. Blockchain sẽ là một công nghệ luôn sẵn sàng nhằm mục đích trở 

thành trụ cột của ngành kế toán - kiểm toán để đối mặt với mọi thách thức nêu trên. 

Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán, các bản ghi đƣợc lƣu trữ ở một vị trí tập trung, có 

thể là tập hợp các tệp bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu của một ứng dụng phần mềm kế toán. 

Với việc ứng dụng công nghệ Blockchain sẽ giúp ngành thƣơng mại điện tử giải quyết 

đƣợc nhiều vấn đề. 

Thứ nhất, ứng dụng Blockchain có thể giúp bảo mật thông tin kế toán: Blockchain 

đƣợc thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong Blockchain không thể bị 

thay đổi và chỉ đƣợc bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống. 

Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống Blockchain đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp 

tục hoạt động để bảo vệ thông tin. 

Thứ hai, ứng dụng Blockchain giúp giảm thiểu khả năng xảy ra sai phạm kinh tế: 

Công nghệ Blockchain trong Kế toán - Kiểm toán làm giảm phần lớn khả năng xảy ra sai 

sót khi đối chiếu các thông tin phức tạp và khác biệt từ nhiều nguồn khác nhau. Hơn nữa, 

hồ sơ kế toán sẽ không thể chỉnh sửa và thay đổi một khi đã đƣợc lƣu vào Blockchain, 

ngay cả khi chủ sở hữu hệ thống kế toán yêu cầu. Bởi trên nền tảng Blockchain, mọi giao 

dịch hàng ngày đƣợc ghi chép lại và xác thực, do đó tính vẹn toàn của các hồ sơ tài chính 

đƣợc đảm bảo. 

Thứ ba, Blockchain có thể làm giảm các sai sót và gian lận kế toán. Khi một khối dữ 

liệu đƣợc thêm vào chuỗi, phần còn lại của mạng lƣới phải xác minh dữ liệu đó. Khi bạn 

thực hiện giao dịch trên chuỗi, tất cả các máy tính trong mạng lƣới sẽ xác định bạn và 

kiểm tra xem bạn có quyền giao dịch hay không. Vì vậy, nếu cần phải trả 100 USD mà bạn 

chỉ chuyển 50 USD do nhầm lẫn, các khối khác sẽ chỉ ra sai sót đó. 

Thứ tư, an ninh mạng đƣợc thắt chặt nhờ công nghệ Blockchain: Một hacker sẽ phải 

xâm nhập vào toàn bộ mạng máy tính cùng một lúc để thực hiện bất kỳ thiệt hại nào. Nếu 

chỉ tấn công một máy tính, những máy tính khác trong mạng lƣới sẽ có thể phát hiện và 

phản ứng với việc tấn công. 

Một vài ứng dụng khác của công nghệ Blockchain trong ngành Kế toán - Kiểm toán 

có thể đề cập đến là: Bằng chứng kiểm toán có thể theo dõi; Quá trình kiểm toán tự động; 

Xác thực giao dịch; Theo dõi quyền sở hữu tài sản; Hợp đồng thông minh; Hệ thống đăng 

ký và kiểm kê đối với mọi tài sản nào, từ nguyên liệu đến sở hữu trí tuệ. 

Tóm lại, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang "bùng nổ" ở Việt 

Nam, kế toán viên và kiểm toán viên cần cân nhắc cách thức làm việc và có thể cung cấp 

cho khách hàng những sản phẩm công việc có giá trị cao hơn liên quan đến hiểu biết sâu 

sắc và suy nghĩ chiến lƣợc. Với những ƣu điểm vƣợt trội cùng tính năng bảo mật cao nhờ 

cơ sở dữ liệu phân tán, Blockchain có thể mở ra rất nhiều cánh cửa cơ hội cho ngành Kế 

toán - Kiểm toán trong tƣơng lai. 

Tài liệu tham khảo: 
https://blogtienao.com/blockchain-la-gi/ 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thach-thuc-doi-voi-nganh-nghe-ke-toan-kiem-toan-tai-viet-nam-trong-

giai-doan-hien-nay-86779.htm 

https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/ung-dung-cong-nghe-blockchain-vao-nganh-ke-toan-kiem-toan-

70656.htm 
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Podcast advertising - Xu hướng marketing 

độc đáo hiện nay 

Nhữ Thị Thương - CQ58/21.01 

ự bùng nổ và phát triển của công nghệ cùng với xu thế hội nhập quốc tế đã và 

đang làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin của ngƣời dùng cũng nhƣ hoạt động 

marketing của các công ty. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tới mọi tác 

nhân trong nền kinh tế, việc lựa chọn một hình thức Marketing tinh tế là điều mà nhãn 

hàng đều quan tâm. Và podcast advertising đang dần chứng tỏ những điểm mạnh của mình 

trong truyền thông mùa dịch. 

Podcast là sự kết hợp giữa “iPod” và “Broadcast” - lần đầu tiên sử dụng bởi nhà báo 

Ben Hammersley trên tờ The Guardian vào năm 2004. Nói một cách đơn giản nhất, 

podcast là một bản trình bày bằng âm thanh cho phép ngƣời dùng tải xuống hoặc phát từ 

Internet với các chủ đề khác nhau nhƣ tin tức, kinh doanh, truyện kể. Nó có thể có sẵn trên 

iTunes hoặc dịch vụ phát trực tuyến yêu thích của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy 

podcast trên web và nghe qua trình duyệt. 

Podcast advertising là một trong những hình thức Marketing trong đó các thƣơng 

hiệu sẽ tự giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mà họ cung cấp thông qua các nội dung âm 

thanh (audio content), từ đó thuyết phục các nhóm đối tƣợng mục tiêu. Podcast advertising 

thƣờng sử dụng các nội dung theo kiểu PR hơn là quảng cáo, tức là thƣơng hiệu truyền tải 

những nội dung một cách gần gũi và đáng tin cậy nhất thay vì “nói quá” về những gì 

thƣơng hiệu đang có. 

Ưu điểm của hình thức Podcast advertising 

Thứ nhất: Dễ truyền thông tới tập khách hàng mục tiêu. Những series podcast 

thƣờng tập trung vào một số chủ đề chính nhƣ kinh doanh, phong cách sống và thu hút 

đƣợc một lƣợng khán giả quan tâm đến những chủ đề trên. Các nhãn hàng có thể chủ động 

chọn kênh podcast phù hợp với thị hiếu khán giả liên quan tới sản phẩm của mình, từ đó 

gia tăng khả năng đƣợc khán giả chú ý và mua hàng. 

Thứ hai: Chi phí thấp, dễ thực hiện: Đây cũng là một ưu điểm rất lớn so với các 

hình thức khác của podcast. Chỉ cần một chiếc điện thoại với khả năng thu âm, thƣơng 

hiệu có thể ngay lập tức sản xuất và phát hành podcast của riêng mình. 

Thứ ba: Xây dựng được mối quan hệ với người nghe. Podcast là một trải nghiệm nội 

dung đƣợc cá nhân hóa, phù hợp với bối cảnh hiện tại khi xu hƣớng thể hiện cái tôi của 

S 
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ngƣời tiêu dùng đang ngày một rõ ràng. Ngƣời nghe thoải mái lựa chọn các podcast với 

giọng nói, cảm xúc, đam mê, chủ đề, phong cách phù hợp với mình. Podcast giúp thị 

trƣờng mục tiêu của bạn cảm thấy đƣợc quan tâm và thấu hiểu. 

Thứ t : Tính tiện lợi của hình thức podcast. Nội dung âm thanh dễ tiếp cận khán giả 

hơn nội dung văn bản và video, khi họ có thể tranh thủ nghe podcast trong khi làm bất cứ 

việc gì. 

Thứ năm: Podcast cũng cung cấp lợi ích SEO. Theo EdisonResearch, 54% ngƣời 

nghe sẽ tra cứu về thƣơng hiệu đƣợc quảng cáo trên podcast, làm gia tăng mức độ nhận 

diện thƣơng hiệu trong con mắt khách hàng. Ở cuối mỗi tập podcast luôn xuất hiện lợi kêu 

gọi hành động (CTA) có thể giúp thúc đẩy hành vi mua hàng. 

Thứ sáu: Mức độ cạnh tranh còn thấp. Chƣa nhiều doanh nghiệp Việt Nam tập 

trung vào khai thác kênh truyền thông này, trong khi tiềm năng phát triển còn rất lớn. Thay 

vì phải “giành giật” sự chú ý của khách hàng trên những nền tảng khác, podcast cho phép 

các thƣơng hiệu tạo dựng nên “sân chơi” riêng của mình. 

Xu hướng podcast advertising hiện nay 

Theo báo cáo hàng năm của Discover Pods về xu hƣớng Podcast: Có hơn 82% 

ngƣời dùng thƣờng nghe Podcast trên 7 giờ mỗi tuần; 33% ngƣời dùng nghe Podcast trên 

thiết bị thông minh; 59% ngƣời dùng dành thời gian nghe Podcast nhiều hơn là truy cập 

vào mạng xã hội; về lứa tuổi sử dụng, đa số ngƣời dùng nghiêng về giới trẻ và có xu 

hƣớng tăng. Giải thích về hiện tƣợng này, phải nói đến môi trƣờng làm việc ngày càng bận 

rộn, cuộc sống hằng ngày dƣờng nhƣ phải luôn di chuyển, đồng nghĩa với việc không thể 

theo dõi thông tin bằng cách đọc, hơn nữa ngƣời dùng hiện nay thích thu thập thông tin 

phải thực sự ngắn, súc tích nhƣng phải đầy đủ ý nghĩa và dễ hiểu. 

Theo Midroll, 60% ngƣời nghe podcast đã mua một sản phẩm đƣợc quảng cáo trong 

chƣơng trình podcast. Điều này cho thấy, quảng cáo podcast ngày càng hiệu quả hơn so 

với những phƣơng tiện truyền thông khác. Mọi ngƣời có xu hƣớng trung thành với podcast 

mà họ đang nghe, vì vậy có tới 72% ngƣời nghe podcast từ bốn năm trở lên đã mua các 

sản phẩm đƣợc quảng cáo trong podcast. Ngay cả những ngƣời chƣa mua bất cứ sản phẩm 

nào từ quảng cáo podcast thì 81% trong số này cho rằng: họ bị gây chú ý bởi quảng cáo 

podcast nhiều hơn so với các phƣơng thức quảng cáo thông thƣờng nhƣ: truyền hình, 

banner và quảng cáo kỹ thuật số trên các phƣơng tiện truyền thông. 

Podcast đang là một công cụ tiếp thị hiệu quả và sinh lời cao cho các doanh nghiệp 

muốn phát triển và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Theo Statista ƣớc tính, số 

lƣợng ngƣời nghe podcast tại Mỹ sẽ tăng từ 75,9 triệu lên 100 triệu vào năm 2024. Tại 

Việt Nam thì sự nhận biết về Podcast & các kênh nội dung đang có xu hƣớng phát triển 

từng ngày. Điển hình nhƣ các kênh podcast phổ biến trên Spotify, Apple Podcasts: TED 
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Talks Daily, Tâm Sự Kinh Doanh, Kho Sách Nói, Oddly Normal... Các tờ báo lớn hiện 

cũng đã chuyển dần hình thức xuất bản nội dung của mình theo hƣớng báo nói, bằng 

cách này hay cách khác. 

 

Một dạng tin Podcast được xuất bản bởi Dantri.com 

Một số đề xuất để  Podcast advertising hiệu quả 

Thứ nhất: Giới thiệu: Một lời giới thiệu chuyên nghiệp, một giọng nói chuyên 

nghiệp do diễn viên hoặc nữ diễn viên lồng tiếng giới thiệu, với âm nhạc phù hợp (có bản 

quyền) ở phần nền. Phần giới thiệu nên nghe nhƣ giới thiệu chƣơng trình radio. Nó sẽ thiết 

lập bạn nhƣ chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, báo cho ngƣời nghe về lý do tại sao họ nên 

nghe chƣơng trình của bạn và đƣa ra những thuyết phục để họ có những hành đồng xa hơn 

việc chỉ nghe podcast. 

Thứ hai: Nội dung giá trị: Ngƣời nghe podcast để có thêm thông tin, kiến thức, giải 

trí hoặc bất cứ thứ gì họ cần. Đó là công việc của bạn - công việc cung cấp thứ mà họ cần. 

Để thực hiện điều này, bạn không cần là Harvard Business Review hoặc NPR để làm điều 

đó. Tất cả những gì bạn cần là trả lời câu hỏi của khán giả, tìm ra những gì họ đang cần. 

Và đừng quên phải hƣớng tới không chỉ một ngƣời nghe, hãy hƣớng tới cả cộng đồng của 

họ, biến họ thành fan hâm mộ podcast của bạn. 

Thứ ba: Khách mời: Những vị khách tuyệt vời làm podcast của bạn hấp dẫn hơn 

nhiều. Những ngƣời này đồng thời sẽ chia sẻ chƣơng trình của bạn với khán giả của họ và 

khiến nội dung chƣơng trình thú vị hơn khi nghe. 

Thứ t : Video và văn bản: Đừng quên "cặp bài trùng" của podcast là video và văn 

bản. Chúng sẽ bổ sung hoàn hảo thậm chí hoàn thiện lẫn nhau nếu bạn có đủ thời gian và 
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điều kiện để sản xuất các sản phẩm này. Hoặc bạn cũng có thể khiến khán giả thích thú với 

những đoạn teaser ngắn khiêu khích một vài ngày trƣớc khi phát sóng. Ngƣời dùng sẽ nhớ 

lâu về các sản phẩm của bạn. 

Thứ năm: Lƣu trữ: Podcast của cần lƣu trữ và có rất nhiều lựa chọn lƣu trữ tốt trên 

thị trƣờng nhƣ iTunes, Google Play… Chƣa kể, bên cạnh các nền tảng nhƣ Spotify, 

Soundclound, Google Podcast, bạn nên chia sẻ podcast của mình lên các nền tảng khác 

nhau để đối tƣợng nào cũng có thể nghe đƣợc podcast của bạn và cơ hội xuất hiện sản 

phẩm của bạn cơ bản là… khắp mọi nơi. 

Thứ sáu: Marketing cho chính podcast: Bạn cần tiếp thị chƣơng trình của mình để 

nhiều ngƣời hơn biết về nó. Điều này có thể bao gồm quảng bá trên email, facebook, 

LinkedIn, Instagram, YouTube… Bất kỳ ý tƣởng sáng tạo nào khác bạn có thể làm để tiếp 

cận đối tƣợng chính của mình cũng có thể hữu ích. Hãy chắc chắn rằng mọi tập podcast 

của bạn đều đƣợc sao chép và chỉnh sửa, để nó có thể đƣợc chuyển thành nội dung truyền 

thông xã hội, bài đăng trên blog, quà tặng sách điện tử và thậm chí là một cuốn sách vật lý. 

Và nhớ, ấn tƣợng những ngày đầu rất quan trọng, hãy tích cực quảng bá cho những 

podcast đầu tiên của bạn một cách bền bỉ. Sau đó, hãy để nó tự lan tỏa nội dung của mình. 

Hoặc thị trƣờng sẽ tự định giá podcast của bạn. 

Tài liệu tham khảo: 
https://cafebiz.vn/marketing-bang-podcast-xu-huong-tiep-thi-vua-tiet-kiem-va-duoc-viec-thoi-covid-

ban-da-thu-chua-20200407093242436.chn 

https://marketingai.vn/xu-huong-podcast-nam-2021-nha-tiep-thi-can-tan-dung-ra-sao/ 

 

 Thư giãn: 

Người đàn ông hào phóng 

Tại nhà tắm hơi, một trong số những chiếc điện thoại di động để ở hành lang đổ chuông, 
đầu dây bên kia nũng nịu: 

– Anh yêu, em đang ở siêu thị, cho em mua áo lông chồn nhé, 50.000 franc thôi? 

– Không vấn đề gì. 

– Anh đáng yêu quá, thế nhẫn kim cương giá 120.000 franc, ý anh thế nào? 

– Đối với anh, đó là chuyện nhỏ. 

– Ôi! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em. Hay là chúng ta sẽ đặt dấu chấm cho nó 
bằng một chiếc Mercedes tuyệt đẹp không mui, kiểu mới nhất, giá 500.000 franc? 

– Kiểu xe này khá đấy! 

– Tuyệt vời! Cám ơn “thần đèn” của em. 

– Người phụ nữ cúp máy. Người đàn ông cau mày xem lại chiếc điện thoại, đoạn giơ nó lên 
và hỏi: “Điện thoại này của ai đây?” 
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Giải pháp nâng cao thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp tại Việt Nam 

Ngô Phương Anh; Lê Hương Trà - CQ57/11.06CLC 

rong vòng vài năm trở lại đây, một trong những kênh huy động vốn sôi động 

không thể không kể đến đó chính là thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp. Cùng 

với sự phát triển mạnh và quy mô thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp càng ngày 

càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng quy mô dƣ nợ tín dụng của nền kinh tế , do đó đƣợc 

các nhà kinh tế đánh giá là “sân chơi” tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đứng trƣớc sự phát triển 

“nóng bỏng” của thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp trong những năm gần đây, việc nâng 

cao chất lƣợng của thị trƣờng nhƣ hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo sự phát triển lành 

mạnh, vững chắc, minh bạch thông tin của thị trƣờng là yêu cầu đƣợc đặt lên hàng đầu. 

Bài viết này sẽ khái quát thực trạng phát triển của thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp tại 

Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao thị trƣờng trái phiếu 

doanh nghiệp trong tƣơng lai. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam 

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, trái phiếu doanh nghiệp là loại 

chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ 

trả nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tƣ sở hữu 

trái phiếu. Trong đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn đƣợc thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 

Thị trường trái phiếu (TTTP) doanh nghiệp Việt Nam: Là nơi huy động vốn cho 

doanh nghiệp dùng trong mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô và phát triển đầu tƣ. 

Phân loại thị trường trái phiếu 

+ Thị trường sơ cấp: Là nơi tập hợp các nguồn vốn trong thị trƣờng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Giao dịch với các chứng khoán mới phát hành, tạo vốn 

quan trọng cho tổ chức phát hành. 

+ Thị trường thứ cấp: Nơi xảy ra các giao dịch trao đổi mua bán những chứng khoán 

đã đƣợc phát hành trên thị trƣờng sơ cấp. Không tạo vốn cho tổ chức phát hành và thực 

hiện các giao dịch giữa các nhà đầu tƣ với nhau. Có thể chuyển nhƣợng quyền sở hữu trái 

phiếu cho ngƣời khác tại thị trƣờng này. 

Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam những năm gần đây 

Trong giai đoạn 2015-2020, theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, tổng 

giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trƣờng đạt hơn 1.100 nghìn tỷ đồng, thể 

T 
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hiện quy mô của thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp lớn trên tổng dƣ nợ tín dụng trong nền 

kinh tế. 

Tình hình phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 

* Mặt tích cực: 

Thứ nhất, về khối lượng phát hành, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 

658.009 tỷ đồng, tăng 42% so với năm liền trƣớc. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp phát 

hành riêng lẻ giảm, khối lƣợng phát hành ra công chúng lại có xu hƣớng tăng cho thấy có 

sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ ra công chúng từ đó góp phần tăng tính minh bạch, 

hạn chế rủi ro trên thị trƣờng. 

Thứ hai, về doanh nghiệp phát hành, tổ chức tín dụng có khối lƣợng phát hành lớn 

nhất thị trƣờng trái phiếu phát hành riêng lẻ, chiếm 37,9%, tăng 67% so với năm 2020. 

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành chiếm 30,6%, tăng 10,6% so với năm 2020. 

Thứ ba, về kỳ hạn và lãi suất phát hành, kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu 

doanh nghiệp riêng lẻ 9 tháng đầu năm là 3,87 năm, giảm 0,1 năm so với năm 2020. Lãi 

suất phát hành bình quân trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 8,02%/năm, giảm 1,38%/năm 

so với năm 2020. Trong đó, lãi suất phát hành bình quân của các tổ chức tín dụng là 

4,5%/năm, giảm 1,92%/năm so với năm 2020; lãi suất phát hành bình quân của các doanh 

nghiệp bất động sản là 10,51%/năm, giảm 0,26%/năm so với cùng kỳ năm 2020. 

Thứ tư, về cơ cấu nhà đầu tư, nhà đầu tƣ chính mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 

trên thị trƣờng sơ cấp là công ty chứng khoán (chiếm 38,3% khối lƣợng phát hành), tiếp 

đến là các ngân hàng thƣơng mại (chiếm 34,4%). Tỷ trọng nhà đầu tƣ cá nhân chuyên 

nghiệp mua sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (chiếm 5,4%), giảm 12,7% so với năm 

2020. Tuy nhiên, trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm đƣợc giao dịch trên thị trƣờng nên 

cơ cấu nhà đầu tƣ sẽ thay đổi trên thị trƣờng thứ cấp. 

* Bên cạnh đó, sự phát triển của TTTP doanh nghiệp Việt Nam vẫn tiềm ẩn một số 

rủi ro cần được khắc phục như sau: 

Một là, quy mô thị trƣờng còn nhỏ khi so sánh với các nƣớc lân cận nhƣ Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Indonesia hay Thái Lan, thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam vẫn 

đang ở giai đoạn mới phát triển, nhà đầu tƣ chƣa quen với việc đầu tƣ vào trái phiếu doanh 

nghiệp và đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu chƣa trở thành kênh huy động vốn dài 

hạn chủ yếu. Quy định của pháp luật về công bố thông tin và quy trình phát hành vẫn còn 

doanh nghiệp chƣa hoàn toàn chấp hành một cách nghiêm túc và đầy đủ. 

Hai là, giao dịch trên thị trƣờng thứ cấp còn hạn chế. Do thực trạng các doanh 

nghiệp chủ yếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu dƣới dạng trái phiếu chuyển đổi hoặc 

phát hành riêng lẻ cho một số đối tác nhất định. Những nhà đầu tƣ này thƣờng nắm giữ trái 

phiếu đến khi đáo hạn, do đó thị trƣờng thứ cấp hầu nhƣ không có giao dịch hoặc giao dịch 

rất ít. 
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Ba là, thị trƣờng tiềm ẩn những rủi ro đối với nhà đầu tƣ, nhiều doanh nghiệp khát 

vốn lợi dụng đặc điểm của trái phiếu là công cụ nợ do doanh nghiệp phát hành theo 

nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ 

để đƣa ra mức lãi suất cao (đồng nghĩa với rủi ro cao cho nhà đầu tƣ) nhƣng không có 

phƣơng án kinh doanh khả thi rõ ràng. Trái phiếu “3 không” - không xếp hạng tín nhiệm, 

không tài sản bảo đảm, không bảo lãnh thanh toán mang lại rủi ro rất lớn khi doanh nghiệp 

không có khả năng trả nợ. 

Bốn là, thiếu các cơ sở dữ liệu về trái phiếu doanh nghiệp mới đƣợc hình thành hoặc 

dữ liệu chƣa đủ độ rộng và sâu, thiếu tổ chức định giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 

phát hành trái phiếu, hoặc đã có một số công ty hoạt động trong lĩnh vực định giá, xếp 

hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhƣng chƣa đạt yêu cầu cả về số lƣợng và chất lƣợng. Do 

vậy, nhà đầu tƣ khi đầu tƣ hoàn toàn dựa vào bảng công bố thông tin do tổ chức phát hành 

công bố, mà không có nguồn thông tin dữ liệu độc lập để kiểm tra lại tính minh bạch, đánh 

giá các rủi ro và cơ hội của thị trƣờng. 

Một số giải pháp nâng cao thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam 

Để thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam phát triển minh bạch, hiệu quả và 

chuyên nghiệp hơn, nhóm em xin mạnh dạn đƣa ra các giải pháp, cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan cần khẩn trƣơng tiếp tục hoàn 

thiện khung pháp lý, chính sách quản lý, điều hành thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp. 

Trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chào bán riêng lẻ để nâng cao chất 

lƣợng trái phiếu phát hành, bổ sung quy định đẩy nhanh việc thiết lập thị trƣờng giao dịch 

trái phiếu doanh nghiệp và chuẩn hóa quy định về chế độ công bố thông tin của doanh 

nghiệp phát hành. Bên cạnh đó, cần nâng cao trái phiếu đủ điều kiện xếp hạng tín nhiệm cả 

về số lƣợng và chất lƣợng để đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong 

nƣớc. Đây là biện pháp cơ bản để nâng cao tính minh bạch về công bố thông tin của các 

doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Ngoài ra Chính phủ đƣa ra những chính sách hạn chế 

các trái phiếu có tính chất “3 không”. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tƣ có thêm thông tin 

chính xác để đƣa ra quyết định đầu tƣ, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong nƣớc 

phát triển tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

Thứ hai, khuyến khích các doanh nghiệp phát hành đa dạng hóa các loại hình trái 

phiếu phù hợp với nhu cầu huy động vốn, thiết kế quy chuẩn phát hành trái phiếu xanh để 

tạo kênh huy động vốn và thu hút thêm các nhà đầu tƣ. Nâng cao sản phẩm trái phiếu 

doanh nghiệp dự án PPP để thúc đẩy thị trƣờng vốn phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, 

khuyến khích các công ty chứng khoán mở rộng quy mô, tăng cƣờng năng lực tài chính, đa 

dạng và nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Cải thiện dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, thiết lập thói 

quen sử dụng xếp hạng tín nhiệm khi phát hành, đầu tƣ trái phiếu doanh nghiệp. Các 

doanh nghiệp phát hành cần lƣu ý việc vi phạm quy định về công bố thông tin, sử dụng 

vốn sai mục đích đã công bố ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định có thể bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại cho nhà đầu tƣ. 
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Thứ ba, đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ cần tuyệt đối tuân thủ pháp luật trong 

việc cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, chính xác cho nhà đầu tƣ, đảm bảo tƣ vấn để 

doanh nghiệp phát hành tuân thủ quy định của pháp luật; xác định đúng đối tƣợng nhà đầu 

tƣ chuyên nghiệp mua trái phiếu. Việc tổ chức cung cấp dịch vụ (công ty chứng khoán, 

ngân hàng thƣơng mại) chào mời, phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tƣ không 

phải là nhà đầu tƣ chứng khoán chuyên nghiệp hoặc dùng các hình thức lách quy định của 

pháp luật cũng sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Không ngừng phát triển hệ thống công nghệ 

thông tin, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin trên thị trƣờng để đảm bảo hoạt động 

phát hành và giao dịch trái phiếu diễn ra nhịp nhàng, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian 

từ khâu phát hành đến niêm yết trái phiếu tạo thanh khoản trên thị trƣờng, đồng thời đảm 

bảo đƣợc quyền và lợi ích của cả bên đầu tƣ và bên phát hành. Xây dựng nền tảng dữ liệu 

“sạch” để tăng cƣờng tính công khai minh bạch, thúc đẩy sự phát triển của thị trƣờng trái 

phiếu doanh nghiệp. 

Thứ tư, tích cực tăng cƣờng quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình phát hành, 

cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các doanh nghiệp bất động 

sản, doanh nghiệp có khối lƣợng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả 

kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo... Theo dõi hoạt 

động đầu tƣ, cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán trên thị trƣờng trái phiếu 

doanh nghiệp. Phối hợp với ngân hàng nhà nƣớc giám sát hoạt động đầu tƣ của các tổ chức 

tín dụng. 

Thứ năm, đối với các nhà đầu tƣ cần phải hiểu biết mình là nhà đầu tƣ chứng khoán 

chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đánh giá đƣợc đầy đủ rủi ro khi đầu tƣ 

vào trái phiếu doanh nghiệp, không nên mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ 

chức cung cấp dịch vụ khi chƣa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát 

hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu. 

Thứ sáu, Việt Nam cũng nên tham khảo, học hỏi những kinh nghiệm phát triển thị 

trƣờng trái phiếu doanh nghiệp của các nƣớc trong khu vực. Qua đó, giúp chúng ta có 

đƣợc bài học kinh nghiệm để rút ngắn thời gian hoàn thiện thị trƣờng, đƣa ra những chính 

sách phù hợp và hơn hết là sẽ tránh đƣợc những rủi ro đối với chiến lƣợc phát triển thị 

trƣờng trái phiếu doanh nghiệp trong tƣơng lai. 

 

Tài liệu tham khảo: 

G                    d            d  PGS  S Bù   ă   ầ    PGS  S.  ũ  ă        ồ       b ê   ă     5. 

         k       :  G ả               ể    ị    ờ              d            ở           - 18/12/2021. 

 P       ể  b    ữ     ị    ờ              d             - 18/09/2021. 

             ị    ờ              d             ă           ị     ớ           ể    ị    ờ              doanh 

         ờ        ớ   - 14/01/2022. 
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Cơn sốt bất động sản  

trong thời gian gần đây 

Đỗ Thị Huế - CQ58/05.01 

rong những năm trở lại đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thị trƣờng Bất 

động sản (BĐS) ở nƣớc ta đã từng bƣớc hình thành và phát triển với tốc độ nhanh 

chóng, đóng góp không nhỏ vào tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc. Sau một thời gian 

hình thành và phát triển, bên cạnh những mặt tích cực mà thị trƣờng BĐS đem lại cũng đã 

bộc lộ những bất cập về cơ chế vận hành thị trƣờng, hệ thống pháp luật, về các chủ thể 

tham gia thị trƣờng, về giao dịch, về thông tin, về quản lý… cũng nhƣ yêu cầu đảm bảo 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa của thị trƣờng. Chính vì thế, một vấn đề đáng đƣợc quan tâm 

đó chính là cơn sốt BĐS trong thời gian gần đây. 

Bất động sản là gì? Thị trường Bất động sản là gì? 

Trong thời gian gần đây, đầu tƣ BĐS luôn là chủ đề đƣợc nhắc tới nhiều trong các 

cuộc thảo luận, hội thảo hay các hƣớng dẫn đầu tƣ sinh lời. Vậy bất động sản là gì? Bất 

động sản hay còn gọi là địa ốc hay nhà đất là một thuật ngữ pháp luật có ý nghĩa bao gồm 

đất đai và những gì gắn liền vĩnh viễn với mảnh đất. Khi nói đến thị trƣờng BĐS phải bao 

gồm ba yếu tố: chủ thể, khách thể và ngƣời trung gian. Thị trƣờng BĐS đƣợc hiểu là nơi 

diễn ra các quan hệ giao dịch về BĐS và dịch vụ về BĐS, hoặc có thể hiểu là nơi mà ngƣời 

mua BĐS và ngƣời bán BĐS giao dịch với nhau. Ngƣời mua và ngƣời bán có thể ở cùng 

một địa điểm, có thể liên hệ thông qua trung gian (ngƣời môi giới) hoặc thông qua phƣơng 

tiện liên lạc khác để quy định giá cả với nhau sao cho phù hợp giữa các bên liên quan. 

Thực trạng Bất động sản trong thời gian gần đây 

Một số kết quả đạt đ ợc 

Thị trƣờng bất động sản có vai trò quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế của mỗi 

quốc gia bởi lẽ: 

Thứ nhất, thị trƣờng BĐS phát triển đã từng bƣớc đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân 

dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển đô thị và nông thôn theo hƣớng văn minh, hiện đại 

và bền vững. Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời trên cả nƣớc đạt mức 25,3 

m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời lớn nhất là ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và 

thấp nhất khu vực Tây Nguyên. Tính đến tháng 12/2021, tổng số đô thị cả nƣớc là 869 đô 

thị. Trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại 

I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 91 đô thị loại IV, 674 đô thị loại V. Các khu đô thị 

mới văn minh hiện đại đƣợc xây dựng bƣớc đầu đã tạo nên hình ảnh các thành phố lớn của 

T 
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chúng ta ngày càng văn minh hiện đại, đồng thời các dự án đó cũng đã góp phần quan 

trọng cải thiện chỗ ở cho ngƣời dân. 

Thứ hai, thị trƣờng BĐS cũng có vai trò tích cực đối với quá trình đô thị hóa. Quá 

trình đô thị hóa có mối quan hệ mật thiết với sự chuyển dịch đất đai, đặc biệt là từ đất 

nông nghiệp sang đất ở (tại đô thị). Hiện nay, có nhiều chung cƣ cao tầng, kiến trúc hiện 

đại, căn hộ tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều tầng lớp nhân dân. Từ nhà ở thƣơng 

mại, nhà ở xã hội, cho đến loại nhà ở tái định cƣ. Nhiều khu đô thị mới với quy hoạch bài 

bản, môi trƣờng thoáng đãng, có không gian xanh, hồ nƣớc, tầng hầm để xe, có nhà trẻ, 

trƣờng học và các dịch vụ thƣơng mại phục vụ đời sống hàng ngày của cƣ dân, là nơi sống 

đầy mơ ƣớc của nhiều ngƣời. Khu đô thị mới trở thành biểu tƣợng của phát triển nhà ở, 

của kiến trúc đô thị thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, thị trƣờng BĐS phát triển đã thu hút đƣợc một lƣợng lớn đầu tƣ trong và 

ngoài nƣớc tham gia đầu tƣ BĐS. Ở nƣớc ta, thị trƣờng BĐS đã thu hút đƣợc các nguồn 

vốn trong và ngoài nƣớc tham gia tạo cơ sở vật chất cho các ngành kinh tế. Nguồn vốn 

thu đƣợc mỗi năm có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng,  trong năm 2021, 

tổng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với 

năm 2020. 

Thứ tư, sự phát triển của thị trƣờng BĐS còn góp phần thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh 

tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, tính đến năm 2021, cả nƣớc hiện có 394 khu công nghiệp 

đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 121,9 nghìn ha. Nếu 1 ha đất khu công 

nghiệp đƣợc sử dụng một cách có hiệu quả thì sẽ giải quyết tốt nạn thất nghiệp cho ngƣời 

dân. Thị trƣờng BĐS phát triển đã góp phần tạo nên một đội ngũ các doanh nghiệp đầu tƣ 

kinh doanh BĐS có đủ năng lực về chuyên môn và tài chính để thực hiện các dự án có quy 

mô lớn ngang tầm khu vực, nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tƣ xây dựng các công trình 

cao tầng hiện đại 50, 60 và trên 80 tầng. 

Hạn chế và nguyên nhân 

Có thể nhận thấy rằng thị trƣờng BĐS ở Việt Nam đã đạt đƣợc những thành quả 

nhất định nhƣng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. 

Một là, thiếu minh bạch và ổn định, mang tính tự phát, chủ yếu phụ thuộc vào bên 

bán. Biểu hiện là tình trạng đầu tƣ tràn lan, tự phát hay các dự án chậm tiến độ, thiếu kết 

nối hạ tầng còn diễn ra tƣơng đối phổ biến... Hệ quả là ngƣời mua thƣờng bị thua thiệt. 

Theo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS đã quy định các chủ đầu tƣ không đƣợc huy 

động vốn của bên mua khi chƣa hoàn thành móng nhƣng trong thực tế, các bên vẫn giao 

dịch thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay tiền... để mua các sản phẩm từ khi dự 

án đƣợc hình thành. Đặc biệt, các nhà đầu tƣ (NĐT) nƣớc ngoài rất coi trọng việc so sánh 

lợi ích giữa đầu tƣ vào thị trƣờng BĐS Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực nhƣ 

Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)… Trong khi đó, ở thị trƣờng BĐS Việt Nam, tính 
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minh bạch thông tin chƣa cao đã gây cản trở quá trình đầu tƣ của các NĐT nƣớc ngoài vào 

thị trƣờng. 

Hai là, giá cả BĐS ở Việt Nam còn quá cao so với mức thu nhập của ngƣời dân. 

Đây là tình trạng rất phổ biến trên thị trƣờng BĐS Việt Nam và hệ quả của nó là nhiều 

ngƣời dân có khi cả đời không thể mua nổi căn nhà để “an cƣ lạc nghiệp”. Theo bảng giá 

các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, giá 

đất cao nhất là 187.920.000 đồng/m2; thấp nhất là 4.554.000 đồng/m2, tăng bình quân 15% 

so với giai đoạn 2014-2019. 

Ba là, khâu quản lý, kiểm soát và quy hoạch thị trƣờng BĐS còn yếu, khiến cung-

cầu mất cân đối. Tình trạng này cũng xảy ra thời gian qua khi mà hàng loạt các dự án đƣợc 

khai trƣơng, động thổ nhƣng sau đó không thể nào bán. Nhiều dự án xây dựng đến nay vẫn 

còn đang dở dang mà vẫn chƣa có cách giải quyết nào thỏa đáng. Một ví dụ điển hình, 

trong thời gian gần đây liên quan tới tập đoàn Tân Hoàng Minh: Vào ngày 10/12/2021, 

Công ty TNHH đầu tƣ Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá 

lô đất 3-12. Thời điểm đó, doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất với số tiền 24.500 tỷ đồng, 

hơn 2,4 tỷ đồng/m2. Đây cũng là mức giá đất cao nhất TP. HCM và lập đỉnh tại thị trƣờng 

Việt Nam. Nhƣng đến ngày 11/1/2022, lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có "tâm 

thƣ" xin đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất đã trúng thầu trƣớc đó với 

giá 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm. Qua sự việc này đã nêu ra một bài học quý giá cho các 

nhà quản lý, cần xem lại hệ thống pháp luật, nhanh chóng kiện toàn khía cạnh pháp luật 

này để quản lý, làm sao quán xuyến đƣợc các tình huống có thể xảy ra, giảm bớt đƣợc 

những tác động xấu từ vụ việc không may xảy ra. 

Bốn là, chính sách phát triển thị trƣờng BĐS chƣa thật sự phù hợp, hay thay đổi, 

thiếu tính dự báo, vai trò của Nhà nƣớc trong kiểm soát và điều tiết thị trƣờng BĐS thông 

qua thị trƣờng quyền sử dụng đất sơ cấp chƣa hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý 

vi phạm trong lĩnh vực đầu tƣ kinh doanh BĐS, quản lý sử dụng đất đai, giao dịch BĐS 

chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục. Chính sách tài chính đất đai thời gian qua còn thiếu 

nhất quán, chƣa rõ ràng. Thêm vào đó, việc quy định thu tiền sử dụng đất một lần đối với 

hầu hết các loại dự án BĐS nhƣ hiện nay đã tạo gánh nặng về vốn đối với chủ đầu tƣ cũng 

nhƣ ngƣời dân, chƣa tạo đƣợc nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách. 

Năm là, đa số các nhà đầu tƣ mới chú trọng đến các sản phẩm có lợi nhuận cao mà 

chƣa quan tâm đến các sản phẩm phù hợp với nhiều đối tƣợng, đặc biệt là các đối tƣợng có 

thu nhập thấp. Trong khi nhà nƣớc cũng chƣa có chính sách phù hợp khuyến khích các 

doanh nghiệp phát triển đa dạng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của 

đại bộ phận dân cƣ, dẫn đến tình trạng lệch pha cung-cầu, thị trƣờng dƣ thừa nhà ở cao 

cấp, thiếu nhà ở bình dân và nhà ở xã hội. 
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Một số khuyến nghị 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật, cải cách về cơ cấu tổ chức và hành chính trong lĩnh vực đầu tƣ kinh doanh 

BĐS, có cơ chế và chế tài phù hợp để đảm bảo thông tin liên quan tới thị trƣờng BĐS (quy 

hoạch, đất đai, vật liệu xây dựng, đầu tƣ xây dựng, chất lƣợng công trình, đấu giá, định 

giá, mua bán, giao dịch, môi giới, đăng ký thế chấp, sàn giao dịch…) phải đƣợc công khai, 

minh bạch để các chủ thể tham gia dễ dàng và thuận lợi. 

Thứ hai, cần triển khai một số biện pháp quản lý thị trƣờng BĐS: Tăng cƣờng kiểm 

tra, giám sát tiến độ các công trình đã đƣợc phê duyệt, thúc đẩy tiến độ thi công các công 

trình đã triển khai. Tổ chức bộ máy chuyên trách về quản lý và phát triển thị trƣờng BĐS 

một cách bài bản từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Tăng cƣờng phƣơng thức đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tƣ các công trình tại các khu đất vàng. Đồng thời, cần xem xét, xét duyệt một 

cách hết sức thận trọng năng lực, khả năng và đặc biệt là tính khả thi của chủ đầu tƣ cũng 

nhƣ dự án tại các địa bàn. 

Thứ ba, đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS cần phải thực hiện nghiêm túc 

các trình tự, thủ tục đầu tƣ, nhất là các thủ tục về giao đất, đầu tƣ xây dựng để các dự án 

đầu tƣ kinh doanh BĐS do các doanh nghiệp thực hiện bảo đảm đầy đủ tính pháp lý, tuân 

thủ các quy định về đầu tƣ xây dựng trong dự án kinh doanh BĐS. 

Thứ tư, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở xã hội theo quy định của pháp 

luật hiện hành, cần tăng cƣờng các biện pháp hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho ngƣời 

nghèo, ngƣời thu nhập thấp để giúp họ cải thiện nhà ở, đảm bảo công bằng xã hội. Đồng 

thời, cần có biện pháp thích hợp để hạn chế đầu cơ và khuyến khích sử dụng có hiệu quả 

BĐS. Việc hạn chế đầu cơ BĐS sẽ góp phần tăng cung hàng hóa cho thị trƣờng, giảm tình 

trạng đầu cơ, góp phần thúc đẩy thị trƣờng phát triển lành mạnh. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/giai-phap-nao-de-kim-ham-toc-do-tang-gia-bat-dong-

san-347156.html 

https://laodong.vn/bat-dong-san/bai-hoc-sau-vu-dau-gia-dat-thu-thiem-che-tai-xu-ly-bo-coc-co-qua-

de-dang-1016989.ldo 

https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=50199&idcm=188 

https://vnexpress.net/thanh-tuu-dat-duoc-cua-bat-dong-san-da-t-xanh-3387951.html 
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Giao dịch phái sinh hàng hóa - Triển vọng 

cho thị trường hàng hóa Việt Nam 
Lưu Đức Hiểu - CQ57/22.07 

Nguyễn Quỳnh Trang - CQ57/22.06 

hị trƣờng hàng hóa thế giới đã trải qua những biến động rất lớn trong năm 2021, 

khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. 

Hoạt động giao thƣơng gặp khó khăn ở nhiều nơi, nhƣng trên thị trƣờng hàng hóa 

phái sinh, các giao dịch vẫn diễn ra sôi động. Tại Việt Nam, đây cũng là một trong những thị 

trƣờng hiếm hoi duy trì đƣợc trạng thái ổn định, thậm chí có những bƣớc tăng trƣởng đáng 

kể, giao dịch hàng hóa phái sinh đƣợc xem là công cụ phòng ngừa rủi ro hữu hiệu cũng nhƣ 

tìm kiếm lợi nhuận cho các doanh nghiệp và nhà đầu tƣ. Vậy xu hƣớng, triển vọng giao dịch 

hàng hóa phái sinh Việt Nam trong tƣơng lai sẽ có những thay đổi nhƣ thế nào? 

Thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam trước bối cảnh đại dịch Covid-19 

Trong thời gian vừa qua, “siêu chu kỳ hàng hóa” là cụm từ nổi bật nhất trên các 

phƣơng tiện truyền thông, khi giá của các loại hàng hóa, nguyên liệu đều tăng chóng mặt 

trong nhiều tháng liên tiếp và lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giao dịch hàng hóa 

phái sinh đã nổi lên nhƣ một kênh đầu tƣ chính thống và đầy tiềm năng. 

Vào ngày 01/09/2020, Bộ Công Thƣơng quyết định cấp phép thành lập Sở giao dịch 

hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam - MXV) - đơn vị tổ chức thị trƣờng 

giao dịch hàng hóa phái sinh cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam và liên thông với hầu hết 

các Sở giao dịch hàng hóa nhất toàn cầu nhƣ Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME 

Group), Sở giao dịch hàng hóa Liên lục địa (The ICE), Sở giao dịch Singapore (SGX), Sở 

giao dịch Kim loại London (LME)... Hiện nay MVX đang giao dịch 38 mặt hàng dƣới 

dạng hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, chia thành 4 nhóm sản phẩm: nông sản, nguyên liệu 

công nghiệp, kim loại và năng lƣợng. 

Theo số liệu từ Trung tâm Thanh toán Bù trừ MXV, số lƣợng tài khoản mở mới 

trong năm qua đạt gần 16.000 tài khoản, hiện đang active khoảng 60-80%, tăng 150% so 

với cùng kỳ năm 2020 với 32 thành viên kinh doanh và 4 thành viên môi giới. Tính từ 

1/1/2021 đến 30/11/2021, giá trị giao dịch toàn Sở đạt trung bình gần 3.500 tỷ đồng mỗi 

phiên, tăng trƣởng hơn 50% so năm ngoái, khối lƣợng giao dịch (lots) qua MXV đạt 

759.326 hợp đồng, với giá trị khoảng 739.000 tỷ VND. 

Bên cạnh đó, vừa phát triển thị trƣờng giao dịch nhanh và đột phá, nhƣng vẫn đảm 

bảo tính an toàn và bền vững, trong năm 2021, MXV đã đẩy mạnh các hoạt động đào tạo 

thị trƣờng với 9 khóa đào tạo dành cho các nhà môi giới và nhà đầu tƣ; cấp chứng nhận 

cho gần 400 học viên, giúp xây dựng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, là nền móng cho sự 

phát triển bền vững của thị trƣờng giao dịch hàng hóa tại Việt Nam trong thời gian tới. 

T 
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Bên cạnh đào tạo, nghiệp vụ quản lý rủi ro cũng đã chứng minh đƣợc tầm quan 

trọng, đặc biệt khi chỉ số giá hàng hóa thế giới biến động mạnh (tăng hơn 50%) nhƣ năm 

vừa qua, và có những phiên giao dịch tăng đột biến từ 5-7%. Trong bối cảnh này, Khối 

Quản lý rủi ro MXV đã phải hoạt động liên tục 24/7, để đảm bảo thị trƣờng vận hành ổn 

định, giảm thiểu rủi ro tối đa cho các thành viên, các nhà đầu tƣ trên thị trƣờng. Và nhờ 

thực hiện tốt chuyển đổi số đã giúp MXV giảm tải áp lực nhân sự trong thời gian dịch 

bệnh căng thẳng, giúp thị trƣờng luôn đƣợc vận hành thông suốt, ổn định và đã có những 

bƣớc tăng trƣởng đáng kể trong năm qua. 

Nhận định xu hướng phát triển trong thời gian tới 

Theo lý thuyết tài chính hiện đại, sự ra đời của một thị trƣờng phái sinh trong một 

thị trƣờng giao ngay giúp hoàn tất quá trình định giá dựa vào thị trƣờng, phòng ngừa 

những rủi ro về biến động giá trên thị trƣờng giao ngay ở mức chi phí thấp. Động thái bơm 

thêm tiền vào nền kinh tế của Ngân hàng Nhà nƣớc nhằm hỗ trợ nền kinh tế vƣợt qua 

khủng hoảng của đại dịch Covid-19 khiến cho lạm phát có xu hƣớng tăng lên. Số liệu của 

Tổng cục Thống kê cho thấy, lạm phát cơ bản 10 tháng ƣớc tăng 0,82% - 0,86%. Điều này 

thúc đẩy các nhà đầu tƣ tìm kiếm những tài sản khác nhƣ là một kênh đầu tƣ an toàn. Hiện 

có 19 thị trƣờng hàng hóa phái sinh mới nổi ở châu Á. Một số nƣớc đã phát triển thị 

trƣờng này một cách tích cực với khả năng thanh khoản cao, nhƣ Nhật Bản; còn các thị 

trƣờng mới nổi ở châu Á mới chỉ phát triển ở giai đoạn sớm. Với tỷ lệ đòn bẩy từ 1:10 đến 

1:20 tùy theo một số mặt hàng (tức số tiền bỏ ra để giao dịch quyền mua hoặc quyền bán 

bằng 1/20 lần giá trị thật đang giao dịch của hàng hóa), giao dịch hàng hóa mang lại lợi thế 

không chỉ cho các nhà xuất khẩu trong việc bảo toàn doanh thu, mà tạo cơ hội cho các nhà 

đầu tƣ nhỏ lẻ lƣớt sóng. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thƣơng mại 

với nhiều quốc gia mang tầm chiến lƣợc nhƣ Hiệp định thƣơng mại tự do EVFTA, Hiệp 

định đối tác toàn diện khu vực RCEP hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội về tăng trƣởng kinh 

tế, đa dạng hoá thị trƣờng xuất nhập khẩu, đồng thời tạo ra những động lực đổi mới trong 

nƣớc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống 

của nhân dân. Nghị định 51/2018/NĐ-CP ra đời cho phép Sở Giao dịch Hàng hóa ở Việt 

Nam đƣợc kết nối liên thông với các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, thị trƣờng giao 

dịch hàng hóa tập trung ở Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển. Hơn nữa Sở Giao dịch 

hàng hóa Việt Nam đã liên thông trực tiếp với các sở giao dịch hàng hóa uy tín hàng đầu 

trên thế giới nhƣ CME, ICE hay TOCOM… giao dịch của khách hàng cũng đƣợc đảm bảo 

khi các nghiệp vụ thanh toán bù trừ qua hệ thống ngân hàng quốc doanh đƣợc Nhà nƣớc 

bảo hộ, không cho phép bất kỳ hoạt động trái luật nào có thể can thiệp đƣợc. 

Bảo hiểm Hàng hóa hoạt động nhƣ một công cụ quản trị rủi ro trong thị trƣờng hàng 

hóa. Nó không tối đa hóa lợi nhuận thu đƣợc mà thay vào đó tập trung vào sự cân đối giá 

cả. Ngƣời nông dân và doanh nghiệp hoàn toàn có thể đảm bảo sản xuất cũng nhƣ ngƣời 

tiêu dùng hƣởng lợi khi chi phí không bị biến đổi mạnh do ảnh hƣởng từ tác động đại dịch 

Covid-19 đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực, sự đứt gãy trong 

chuỗi cung ứng vẫn chƣa thể giải quyết, việc thiếu hụt nguồn nguyên, nhiên, vật liệu và 
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việc các quốc gia thay đổi chính sách tiền tệ để phù hợp với tình hình mới đã ảnh hƣởng 

đến giá hàng hóa, dịch vụ trên thế giới và cả trong nƣớc. 

Xu hƣớng chuyển dịch nguồn vốn FDI từ Trung Quốc sang các nƣớc khác, mà Việt 

Nam là quốc gia đƣợc đánh giá cao trong khu vực, đƣợc xem là điểm đến tiềm năng đối 

với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. Năng lƣợng và sản xuất tiếp tục là các lĩnh 

vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong FDI đăng ký mới năm 2021, lần lƣợt là 40,8% và 

38,7%. Tổng giá trị các thƣơng vụ mua bán và sáp nhập (M&A) cũng đạt mức kỷ lục 8,8 

tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2021. Rõ ràng, đây là cơ hội rất tốt để đƣa Việt Nam trở 

thành trung tâm sản xuất hàng hóa của khu vực trong tƣơng lai gần. 

Giải pháp tận dụng tối đa cơ hội cho thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam 

Thứ nhất là, không ngừng hợp tác và phát triển các hoạt động liên kết quốc tế. 

Trong thời kỳ hội nhập nhƣ hiện nay, việc mở rộng hợp tác quốc tế là chìa khóa vàng để 

phát triển ở bất cứ thị trƣờng nào, đặc biệt là thị trƣờng hàng hóa, bởi vì chỉ có việc mở 

rộng thị trƣờng mới tạo cơ hội phát triển cho thị trƣờng hàng hóa Việt Nam đặc biệt là các 

mặt hàng nông sản xuất khẩu nhƣ gạo, cà phê, ... 

Thứ hai là, chủ trƣơng trong chính sách quản lý của Việt Nam nên phân tách và có 

sự quản lý chuyên biệt giữa các thị trƣờng do mỗi thị trƣờng đều có các đặc điểm riêng. 

Thị trƣờng phái sinh hàng hóa liên quan đến thị trƣờng hàng hóa, với đặc tính là giao 

thƣơng trao đổi, khác với thị trƣờng chứng khoán gắn với thị trƣờng vốn. Do đó, cần có 

các quy định cụ thể, rõ ràng đối với từng đối tƣợng, tạo môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng 

và tạo sự yên tâm cho ngƣời giao dịch. 

Thứ ba là, việc đánh thuế đối với các giao dịch hàng hóa phái sinh là cách thức mở 

rộng thuế nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nƣớc, đặc biệt khi nền kinh tế số phát triển ở 

mức độ khá cao và việc tiếp cận của các nhà sản xuất với các nhà xuất nhập khẩu và kinh 

doanh thƣơng mại ngày một thuận tiện hơn. Thuế đánh vào giá trị hàng hóa phái sinh chỉ 

nên đánh vào các hợp đồng có tài sản cơ sở là các sản phẩm phi nông nghiệp thay vì tất cả 

các sản phẩm, nhằm tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp - vốn là thế mạnh 

chính của Việt Nam. 

Thứ t  là, Sở giao dịch hàng hóa cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá 

bằng cách kết hợp các trang mạng xã hội. Hành động này nhằm nâng cao kiến thức cho 

các nhà đầu tƣ cá nhân và tổ chức về các hợp đồng phái sinh, lợi ích phòng ngừa rủi ro, 

khả năng tạo ra lợi nhuận của thị trƣờng hàng hóa phái sinh. Phát triển các trung tâm đào 

tạo về thị trƣờng hàng hóa, đẩy mạnh hợp tác giữa các trƣờng học, cơ sở nghiên cứu cả 

trong và ngoài nƣớc. Nhà đầu tƣ cũng nên chủ động nâng cao kiến thức của mình, tìm hiểu 

kỹ các danh mục hàng hóa trƣớc khi đƣa ra quyết định mua bán. 

Tài liệu tham khảo: 
http://www.baohoabinh.com.vn/12/148357/Suc-bat-thi-truong-giao-dich-hang-hoa-tr111ng-boi-canh-

hoi-nhap-va-hau-Covid-19.htm 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/kien-nghi-cho-phep-ca-nhan-to-chuc-tham-gia-so-giao-dich-hang-

hoa-588672.htm 
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Tương lai ngành kế toán kiểm toán  

trước những tác động của công nghệ 

Nguyễn Hồng Hạnh - CQ57/22.04CLC 

Đặt vấn đề 

Công nghệ đã và đang tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống và công việc, 

ngành kế toán, kiểm toán cũng không phải là một ngoại lệ. Cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 đã mang đến cơ hội đổi mới toàn diện ngành kinh tế và tất cả các ngành nghề trong xã 

hội. Những thành tựu của khoa học công nghệ nhƣ các phần mềm tổng hợp và xử lý dữ 

liệu, chứng từ điện tử,... đã giúp đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả của các hoạt động. 

Điều này cũng tạo ra một xu hƣớng tuyển dụng mới trong ngành và đặt ra không ít những 

thách thức mới đối với các kế toán, kiểm toán viên. 

Tác động của công nghệ và xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế kiểm 

Một là, xu hƣớng tự động hóa các quy trình kế toán, kiểm toán: Quá trình tự động 

hóa các bƣớc thực hiện các quy trình kế toán, kiểm toán ngày càng đƣợc phát triển, đặc 

biệt dƣới ảnh hƣởng từ công nghệ mới của CMCN 4.0. Thông qua việc sử dụng các trang 

thiết bị, chƣơng trình, công nghệ số hiện đại, kế toán viên, kiểm toán viên có thể dễ dàng 

thu thập đƣợc các thông tin, dữ liệu mà trƣớc đây rất khó khăn mới có thể thu thập đƣợc. 

Việc xây dựng đƣợc những trung tâm dữ liệu lớn giúp cho khoa học phân tích và quản lý 

dữ liệu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ngày càng có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, tự 

động hóa giúp cho việc loại trừ sự nhầm lẫn và tối thiểu hóa các lỗi kế toán, kiểm toán. 

Hai là, công nghệ blockchain với vai trò sổ cái đang làm thay đổi hoạt động của lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán. Công nghệ chuỗi khối đang làm thay đổi lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán bằng việc giảm chi phí trong đối chiếu và quản lý sổ sách kế toán. Công nghệ này 

cũng yêu cầu sự chính xác đối với quyền sở hữu và lịch sử của các tài sản. Công nghệ 

blockchain sẽ cho phép sử dụng mật mã và các giao thức tin nhắn phân tán để tạo lập các 

thông tin kế toán chi tiết theo yêu cầu kế toán. Một sổ cái duy nhất ghi lại các giao dịch 

giữa các tổ chức, mọi ngƣời có quyền tham gia có thể cùng xem một thông tin trong thời 

gian thực nên blockchain có thể làm giảm các sai sót và gian lận kế toán. Khi kế toán, 

kiểm toán viên thực hiện giao dịch trên chuỗi, tất cả các máy tính trong mạng lƣới sẽ xác 

định ngƣời dùng và kiểm tra xem ngƣời dùng có quyền giao dịch hay không... từ đó nâng 

cao tính an toàn, bảo mật của thông tin kế toán. 

Ba là, thay đổi phƣơng thức lƣu trữ kế toán: Luật Kế toán năm 2015 đã có quy 

định về lƣu trữ điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn nhằm phù hợp với xu thế phát triển 

của công nghệ. Theo Điều 17, Luật Kế toán, chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật 

và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và lƣu trữ; phải đƣợc quản lý, 
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kiểm tra chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử 

dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử đƣợc quản lý nhƣ tài liệu 

kế toán ở dạng nguyên bản mà nó đƣợc tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhƣng phải có đủ thiết bị 

phù hợp để sử dụng. Tuy nhiên, những quy định này chủ yếu đáp ứng với nền tảng công 

nghệ hiện nay. Trong khi đó, với sự bùng nổ của CMCN 4.0, công nghệ điện toán đám 

mây, công nghệ blockchain và dữ liệu lớn giúp thông tin đƣợc lƣu trữ với khối lƣợng lớn 

một cách hệ thống và khoa học. Công nghệ này giúp khả năng xử lý số lƣợng dữ liệu đạt 

hiệu quả tốt nhất. 

Bốn là, sự gia tăng ngày càng nhanh của các giải pháp phần mềm kế toán, kiểm 

toán: Trong thời đại 4.0 các phần mềm kế toán càng đƣợc phát triển và cải thiện, chúng 

không chỉ đƣa ra các giải pháp tiết kiệm thời gian cho chứng từ sổ sách, mà còn đảm bảo 

độ chính xác cao. Phần mềm kế toán online là một trong những phần mềm tốt nhất của 

cuộc CMCN 4.0. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin, lập 

trình website và hệ thống nghiệp vụ tài chính - kế toán - quản trị. Các nghiên cứu trên thế 

giới mới đây cho thấy, CMCN 4.0 với các ứng dụng vạn vật, lƣu trữ dữ liệu quy mô lớn, 

điện toán đám mây, việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế 

giới… sẽ mở ra cơ hội tốt cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận những phần mềm tiện 

ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiếp 

cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế (Trần Thị Ngọc Anh, 2019). 

Năm là, thay đổi vai trò của kế toán và kiểm toán viên: Công nghệ sẽ làm thay đổi 

vai trò của kế toán, kiểm toán viên trong hoạt động nghề nghiệp. Thay vì tập trung quá 

nhiều vào việc chuyên môn truyền thống, họ sẽ chuyển sang tập trung vào phân tích dữ 

liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định của DN thay vì tập trung vào đảm bảo tính xác 

thực và sự phù hợp với các chuẩn mực kế toán của các giao dịch trong DN. Các kế toán, 

kiểm toán viên có vai trò mới là những nhà tƣ vấn có các kỹ năng độc đáo trong phân loại 

và xử lý dữ liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định của lãnh đạo DN. Xử lý và phân tích 

các con số tài chính của những kế toán, kiểm toán viên giúp cho lãnh đạo DN hiểu sâu sắc 

hơn hoạt động của DN, điều mà giúp cho họ xác định đƣợc những khâu, lĩnh vực nào của 

DN sẽ phải cải thiện để gia tăng hiệu quả, giảm chi phí và quản lý rủi ro tốt hơn. 

Sáu là, sự thay đổi mô hình tổ chức các DN kế toán, kiểm toán của Việt Nam: Dƣới 

ảnh hƣởng từ các xu hƣớng phát triển của các DN kế toán, kiểm toán của khu vực và thế 

giới, đáp ứng những nhu cầu mới của DN trong các ngành công nghiệp khi ứng dụng công 

nghệ 4.0, mô hình tổ chức các DN kế toán, kiểm toán của Việt Nam cũng cần phải đƣợc 

thay đổi. Nhiều DN ở Việt Nam đã bắt đầu thay đổi mô hình tổ chức để ứng dụng các công 

nghệ chuỗi khối, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm làm giảm chi phí và sử dụng hiệu 

quả tối đa các nguồn lực là một thực tế mà các DN kế toán, kiểm toán phải cân nhắc và 

thay đổi mô hình tổ chức của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi mô hình tổ chức nhƣ vậy chƣa 

có tiền lệ và các DN kế toán, kiểm toán cũng cần phải học tập, thu thập tri thức mới về các 

mô hình tổ chức DN trong lĩnh vực của mình có ứng dụng các công nghệ mới này. 
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Bảy là, chất lƣợng nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu. 

Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán của Việt Nam tuy sẵn sàng hội 

nhập kinh tế nhƣng số lƣợng và chất lƣợng mang tầm quốc tế vẫn là vấn đề cần cải thiện. 

Tính đến năm 2028 Việt Nam mới chiếm 2% trong tổng kế toán viên toàn khu vực 

ASEAN. Nhƣ vậy thực tế cho thấy, Việt Nam không chỉ thâm hụt về số lƣợng mà cả về 

chất lƣợng đội ngũ ngƣời làm kế toán - kiểm toán 

Thách thức trong nghề kế toán kiểm toán 

Cho dù công việc của bạn trong ngành kế kiểm là gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải đối 

mặt với những khó khăn và thách thức nhất định. Nếu bạn là bên thứ 3 chuyên cung cấp 

dịch vụ kiểm toán thì sẽ phải làm việc với những khách hàng khó tính, đặt ra nhiều yêu 

cầu cao nhƣng mức chi cho dịch vụ kiểm toán lại rất thấp. Nếu nhƣ bạn là một nhân viên 

kiểm toán nội bộ thì đôi khi sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích hay khó chịu của đồng nghiệp 

nếu nhƣ muốn hoàn thành tốt công việc. Ngoài ra, ngƣời làm nghề kiểm toán còn phải đối 

mặt với những thách thức nhƣ: 

Thứ nhất là áp lực về thời gian hoàn thành công việc. Những ngƣời làm kiểm toán 

luôn ở trong mùa bận bởi khối lƣợng công việc là rất lớn, đặc biệt là những dịp cuối năm. 

Không những thế công việc phải di chuyển từ công ty này đến công ty khác cũng làm hao 

tốn thời gian làm việc của họ. Công việc thì nhiều nhƣng thời gian hoàn thành thì ít khiến 

ngƣời làm nghề chịu áp lực phải làm vừa chuẩn xác lại phải vừa nhanh. 

Thứ hai là yêu cầu về kỹ năng chuyên môn: Kế toán, kiểm toán viên có thể làm việc 

trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Mỗi ngành nghề lại đòi hỏi những kiến thức 

chuyên môn riêng, đòi hỏi họ phải tự mình trau dồi các kiến thức cần thiết để hoàn thành 

công việc. Ngoài ra, các quy định, tiêu chuẩn, luật pháp liên quan đến kiểm toán cũng 

không ngừng thay đổi. Kế toán viên cần phải liên tục tiếp thu, cập nhật thì mới có thể hoàn 

thành công việc. 

Thứ ba là khó khăn trong việc áp dụng công nghệ vào thực tế công việc: Ngày càng 

có nhiều công cụ, phần mềm đƣợc áp dụng trong lĩnh vực kế kiểm, đòi hỏi kế toán, kiểm 

toán viên phải sử dụng thành thạo những công nghệ này để có thể theo kịp sự phát triển 

của toàn ngành nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. 

Thứ t  là sự đào thải của bản thân ngành kế toán kiểm toán: Đây đƣợc coi là một 

trong những ngành có thu nhập cao trong xã hội; vì vậy mà kỳ vọng đối với những ngƣời 

làm nghề này cũng rất lớn, từ kiến thức, thời gian, khả năng áp dụng công nghệ, sự nhanh 

nhạy. Nếu mắc lỗi trong quá trình làm việc, kế toán, kiểm toán viên sẽ phải đối mặt với 

những hình phạt hết sức nặng nề, thậm chí là bị tƣớc chứng chỉ hành nghề. 

Giải pháp phát triển lĩnh vực kế kiểm trong bối cảnh mới 

Chiến lƣợc phát triển ngành kế kiểm của Việt Nam cần có tầm nhìn xa, hƣớng đến 

cuộc cách mạng 4.0: Phát triển mạnh nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế kiểm đảm bảo 



59 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 08/2022 

  

ngang tầm với các nƣớc phát triển trong khu vực cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, đƣợc quốc 

tế thừa nhận; Tăng cƣờng năng lực của cơ quan quản lý nhà nƣớc, đồng thời đẩy mạnh 

hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp; Thúc đẩy và hỗ trợ phát triển thị 

trƣờng dịch vụ tại Việt Nam. Để có thể triển khai hiệu quả Chiến lƣợc trên, thời gian tới 

cần quan tâm giải quyết cụ thể các vấn đề sau: 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về ngành 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, dù đƣợc lập và công bố ở bất cứ đâu trên thế giới. Do 

đó, yêu cầu đặt ra là các báo cáo tài chính cần phải đƣợc trình bày theo những nguyên tắc, 

những chuẩn mực, đảm bảo sự thống nhất chung. 

Thứ hai, nâng cao trình độ của 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 cƣờng phát triển các ứng dụng công nghệ, phục vụ cho hoạt động kế 

toán - kiểm toán; phục vụ 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… 

Kết luận 

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại rất nhiều cơ hội và thách thức. Nguồn nhân lực 

mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp không phải từ dịch vụ kế toán, cung cấp số liệu 

mà là những dịch vụ tầm cao cung cấp dữ liệu phân tích tài chính, tƣ vấn chuyên sâu. Do 

vậy, để tận dụng các cơ hội và đối diện với những thách thức, cá nhân ngƣời làm việc 

trong lĩnh vực kế kiểm cần phải nâng cao khả năng công nghệ và tầm nhìn, nâng cao năng 

lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Làm việc trong thời đại kỷ nguyên số, những 

ngƣời hành nghề kế kiểm cần nắm rõ nguyên tắc cơ bản, ứng xử trong lĩnh vực chuyên 

môn, xác định từng tình huống cụ thể, hiểu kiến thức cơ bản để trên cơ sở đó tiếp thu 

những kiến thức cao hơn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.khoahockiemtoan.vn/876-1-ndt/phat-trien-kiem-toan-doc-lap-va-moi-quan-he-voi-kiem-

toan-nha-nuoc-viet-nam.sav 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/du-bao-nhung-xu-huong-thay-doi-trong-linh-vuc-ke-

toan-kiem-toan-326409.html 

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam (Nguyễn Thị Thanh Hải - Sách chuyên khảo, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 

215). 
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The factors that impact cart abandonment 

behaviors of the online shopping process 

on students’ mobile devices 

Lại Thúy Vân - CQ57/22.01 

n the era of technology revolution 4.0, online shopping is gradually becoming more 

familiar to all classes of Vietnamese consumers and is creating a new shopping habit 

and culture. E-commerce platforms such as Lazada.vn, Tiki.vn, Shopee.vn, ... have 

become indispensable for young people in this Internet era, especially students who 

understand and grasp technology quickly. In online shopping, every e-commerce store has 

problems with customers abandoning shopping carts. This is always a burning problem for 

businesses doing in the e-commerce industry. So, what are the factors that profoundly 

influence the shopping cart abandonment behavior in the online mobile shopping process 

of consumers in general and students in particular? 

Cart abandonment and "talking" numbers 

Cart abandonment is a situation that a customer has selected items to add to the cart 

but has not gone to the steps of ordering, paying, and completing the transaction. Shopping 

cart abandonment directly affects the business performance of the firms. 

This rate increases and shows no sign of stopping, especially as more and more 

consumers tend to switch to online and mobile shopping. Statistically, the average 

shopping cart abandonment rate ranges from 69% to 81% across different industries. Thus, 

for every 100 customers, there are nearly 80 unfinished payments. The high abandonment 

of the shopping cart has posed a complex problem for business managers in the field of e-

commerce and raised the question: "Why do consumers, typically students, give up 

shopping carts?" 

The main reasons why students abandon shopping carts on mobile devices 

First, Complicated payment process. One of the reasons students love shopping 

online is its convenience and speed. A checkout process with lots of tables and asking for 

unnecessary information would obviously go against this. They spend too much time 

interlacing information such as forms or cross-selling, complementary products. It causes 

many customers to lose patience, thereby abandoning the selected shopping cart. 

Second, Poor website design. According to research, about two-thirds of shoppers 

abandon their shopping cart because they are "just browsing the web." Consumers did not 

I 
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have enough details as well as authentic images to make purchasing decisions. When 

students have never purchased from you, there is no reason why they can easily trust the 

purchase without full product details or photos. Unnecessary image fonts that are too large 

or small reduce the user experience, which causes them to abandon the shopping cart 

quickly. 

Third, Unexpected additional costs arise. Baymard Institute's 2017 study says: The 

top reason (for a long time) that people abandon shopping carts is because of unforeseen 

fees, taxes, or shipping costs. In e-commerce, transparent price plays an important role in 

influencing consumer purchasing decisions. Suppose the student is a rational and careful 

consumer. When realizing that the product they want to buy is more expensive than 

expected, they can be upset and immediately abandon the cart because they feel cheated. 

Fourth, The ineffectiveness of the return policy. Product exchange - return seems to 

have become an option offered to customers, especially students. If online shops are 

stricter or refuse to exchange or return products to customers, the result will be nothing but 

worse cart abandonment rates. Statistics have shown that up to 11% of customers abandon 

the shopping cart because the return policy is ineffective, significantly affecting the 

conversion rate. 

Fifth, Less attractive and unstable selling prices of goods among e-commerce sites. 

Students have access to a wide selection when shopping online and can compare them 

quickly. They are willing to abandon the shopping cart in a platform to buy from another 

with a better offer. Besides, when the selling price of the product changes higher than the 

price that customers have seen before, it also makes them hesitate to continue ordering or 

not. For students, when the budget is limited, and the cost of the product changes, the 

possibility of abandoning the shopping cart is very high. 

Factors affecting shopping cart abandonment behavior in the online mobile 

shopping process of students 

First, High shipping fees or slow shipping. This is the most important factor 

affecting student consumption behavior. According to a study by Forrester, 44% of online 

customers abandon carts because of high shipping costs, 22% abandon carts because 

sellers don't disclose shipping costs. Besides, the long shipping process and waiting time 

are also big obstacles, making students no longer patient and not want to continue 

ordering. 

Second, Security factor in payment. User privacy and security are gradually 

becoming a hot issue when a series of technology algorithms create the downside of 

transparency in information. If customers do not feel safe providing their data or are 

concerned that their payment information is not secure, they will leave the payment 

process unfinished. 
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Third, The habit of delaying non-payment immediately by students. Students may 

encounter some barriers in behavior and habits during the shopping process, such as lack 

of concentration in the checkout process due to study pressure, exam pressure, waiting for 

better preferential opportunities, or forgetting to complete the purchase. This causes the 

cart to be overlooked and unable to go to the final step of the purchase, which is checkout 

for the product. 

Fourth, Low student affordability. Students need to pay for tuition fees, 

accommodation, meals, monthly living expenses, etc. There are many students who can 

earn extra personal income by looking for part-time jobs interspersed with classroom 

hours. However, that income is not too much to pay for regular online shopping. So, it 

makes students spend a lot of time thinking about the purchase and easily leads to cart 

abandonment. 

Solutions to reduce cart abandonment rate in online shopping on mobile 

devices of students 

First, Optimize shipping costs. The lowest price and reasonable shipping time will 

bring satisfaction in the shopping process and serve the needs of each person. Free 

shipping has become the gold standard for e-commerce. In addition, by providing shipping 

options, the business gives students a sense of freedom to choose what is best for their 

situation. Optimizing shipping costs at the highest level, applying a free shipping policy 

for large orders, etc., will motivate students to order and pay higher, bringing ideal 

business efficiency. 

Second, Shorten the payment process. The more straightforward the checkout 

process, the more likely the customer will complete the payment. This is because not 

everyone has the patience or time to make too many complicated and troublesome 

requests. Shortening and simplifying the payment process will help students feel more 

comfortable and comfortable in each shopping time. And then, successful orders have 

helped each business improve its sales. 

Third, No required account registration. E-commerce platforms should let 

customers decide whether they need to register an account. Selecting the purchase mode 

with subscription later or payment without registration is always encouraged. There are not 

too many complicated requirements and procedures, which avoids causing unwanted 

inconveniences and making students give up shopping. 

Fourth, Improve the user experience in images and content. Businesses should 

provide diversified pictures of goods with sharp images that can be enlarged when needed. 

In addition, it is necessary to highlight promotions and discounts on the top of the page or 
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in the most visible and central positions; display transaction progress information to attract 

attention and stimulate students' interest in shopping. At the same time, it is necessary to 

diversify forms of payment by adding payment options via Visa, Mastercard, Paypal, or 

connecting to e-wallets like Momo, Zalo Pay, etc. Businesses can also provide payment 

plans that allow students to make monthly payments. 

Fifth, Increase the security of the website. Although online transactions are 

increasingly popular, for less familiar websites or new brands, customers will pay more 

attention to the level of protection. Therefore, businesses should provide evidence to give 

consumers more peace of mind during the payment process. In fact, PayPal, Norton, 

Google, and BBB Accreditation are all the security certifications most trusted by buyers 

and are also used effectively by businesses. 

Sixth, Pull customers back to the website. Running a remarketing campaign with ad 

impressions effectively reminds abandoned carts to bring customers back and complete a 

purchase. When the purchase is complete, share the joy with the customer with a thank 

you note and email the confirmation transaction. Customers will be very impressed and 

ready to return for future transactions. 

Conclusion: A perfect shopping cart determines the success or failure of an online 

business and should start from understanding the target customer's psychology through 

recognizing and evaluating the causes and factors affecting shopping cart abandonment 

behavior. Then, improve the "store" with a professional checkout process, which helps 

provide the optimal customer experience. As a result, it will create a breakthrough in 

revenue as well as the lowest cart abandonment rate. 
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Những khó khăn và giải pháp  

trong việc quản lý thuế đối với hoạt động 

thương mại điện tử 

Tống Thị Ngọc Tâm - CQ58/22.03CLC 

o với hình thức kinh doanh truyền thống, kinh doanh thƣơng mại điện tử có tính 

linh hoạt cao và tiện dụng hơn rất nhiều. Nhờ có sự hỗ trợ của các thiết bị thông 

minh, các kênh thanh toán đa dạng, ngƣời mua và ngƣời bán dễ dàng kết nối và 

thực hiện giao dịch mà không bị ảnh hƣởng bởi khoảng cách địa lý. Trên thế giới mỗi ngày 

có đến hàng trăm triệu giao dịch đƣợc thực hiện thông qua các phƣơng tiện: truyền hình, 

website thƣơng mại điện tử, sàn giao dịch thƣơng mại điện tử, mạng xã hội,… Qua đó đã 

đem lại cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh qua mạng Internet nguồn doanh thu ổn 

định và ngày càng gia tăng. Trong khi đó, dƣới góc độ quản lý nhà nƣớc, việc quản lý các 

giao dịch điện tử, trong đó có vấn đề quản lý và thu thuế phát sinh từ các giao dịch này vẫn 

là một vấn đề còn khá mới mẻ đối với các cơ quan nhà nƣớc. Trong điều kiện nền kinh tế 

số, các tổ chức, cá nhân có thể tiến hành hoạt động kinh doanh xuyên biên giới mà không 

thuộc đối tƣợng đánh thuế của bất kỳ quốc gia nào theo nguyên tắc quản lý thuế truyền 

thống. Các quốc gia đều căn cứ trên sự hiện diện vật chất của ngƣời nộp thuế, trong khi 

doanh nghiệp, cá nhân có thể phân bổ thu nhập về địa điểm có lợi nhất về thuế theo quy 

định của từng nƣớc. Trên thực tế các cơ quan có thẩm quyền còn tỏ ra khá lung túng trong 

việc quản lý, hƣớng dẫn kê khai và nộp thuế đối với các đối tƣợng có liên quan, dẫn đến 

phát sinh những kẽ hở để các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh qua mạng Internet lợi 

dụng, gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc. 

Vậy thương mại điện tử là gì? 

Thƣơng mại điện tử (E-commerce) đƣợc hiểu một cách đơn giản là hoạt động mua 

bán sản phẩm hay dịch vụ thông qua Internet và các phƣơng tiện điện tử khác. Các giao 

dịch này gồm tất cả hoạt động nhƣ: mua bán, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo và  

giao hàng... 

Thực trạng quản lý thuế đối với thương mại điện tử 

Thƣơng mại điện tử phát triển nhanh chóng, kinh doanh trên nền tảng số trở nên phổ 

biến, xu hƣớng phát triển Thƣơng mại điện tử có sự chuyển dịch doanh thu nhiều hơn đến 

từ các giao dịch giữa doanh nghiệp đến ngƣời tiêu dùng, và giữa các cá nhân với nhau. 

Tốc độ phát triển thƣơng mại điện tử toàn cầu có tốc độ phát triển là 16,24% vào 

năm 2021 và dự báo bứt phá lên 24,5% vào năm 2025. Còn tại Việt Nam, con số này năm 
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2021 là hơn 20%, với quy mô 16 tỷ USD. Đến năm 2025, tốc độ phát triển của thƣơng mại 

điện tử ở nƣớc ta có thể lên đến 29%, đạt 39 tỷ USD. 

Theo nghiên cứu thị trƣờng thƣơng mại điện tử nửa đầu năm 2022 của Công ty 

nghiên cứu dữ liệu Metric.vn cho biết Việt Nam có mức tăng trƣởng khá mạnh và đang trở 

thành thị trƣờng lớn thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ đứng sau Indonesia. 

Hiện nay, Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế. 

Bám sát các mục tiêu, định hƣớng đề ra trong Chiến lƣợc này, cũng nhƣ các nghị quyết 

của Đảng, Quốc hội, trong 10 năm qua, hệ thống thuế của Việt Nam đã đƣợc cải cách toàn 

diện, cấu trúc ngày càng hoàn thiện, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nƣớc 

trong từng thời kỳ, tiệm cận thông lệ quốc tế. Điểm nổi bật là công tác cải cách chính sách 

thuế luôn gắn với việc đẩy mạnh cải cách về quản lý thuế. 

Mặc dù, pháp luật đã quy định khá đầy đủ về đối tƣợng, mức thuế suất và phƣơng 

thức kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch thƣơng mại điện tử tại Việt Nam, nhƣng trên 

thực tế cơ quan thuế mới chỉ quản lý đƣợc các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại điện 

tử có đăng ký, còn các doanh nghiệp không có đăng ký và đặc biệt là các cá nhân tham gia 

vào lĩnh vực này thì hiện vấn đề kê khai, nộp thuế hầu nhƣ còn bỏ ngỏ. Thực tế trong 

những năm gần đây, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân có các giao dịch điện tử phát 

sinh tại nƣớc ngoài và nhiều cá nhân chuyên làm nghề kinh doanh thƣơng mại qua mạng 

xã hội, có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phƣơng tiện kinh doanh, đồng thời có 

nguồn thu ổn định, thƣờng xuyên. Thậm chí, có những tổ chức, cá nhân kinh doanh 

thƣơng mại điện tử có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, điểm chung 

của các tổ chức, cá nhân này là không kê khai và nộp thuế theo quy định đối với hoạt động 

thƣơng mại điện tử. Trong khi đó, các cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền nói chung 

và cơ quan Thuế nói riêng gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát và truy thu 

thuế của các tổ chức, cá nhân này. Do đó, Nhà nƣớc đang mất đi một nguồn thu ngân sách 

đáng kể từ các loại thuế này và khoản thất thu này sẽ ngày một lớn hơn khi các giao dịch 

TMĐT ngày càng phát triển mạnh. 

Những thách thức  khó khăn trong quản lý thuế với hoạt động thương mại  

điện tử 

Một là, khó khăn trong xác định danh tính ngƣời nộp thuế do không nhất thiết phải 

có sự hiện diện vật chất của chủ thể kinh doanh. Cụ thể nhƣ kinh doanh tiền điện tử, tiền 

ảo, tài sản kỹ thuật số; cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các ứng dụng phần mềm; kết nối 

vận tải bằng phƣơng tiện điện tử. 

Hai là, khó khăn trong việc xác định đúng bản chất giao dịch để đánh thuế, nhất là 

trong nền kinh tế chia sẻ hiện nay vẫn còn tranh cãi trong việc xác định loại hình kinh 

doanh. Điển hình nhƣ: đối với Hiệp hội Taxi thì loại hình kinh doanh của Uber, Grab gọi 

là hoạt động vận tải taxi công nghệ, còn đối với phía Bộ Giao thông Vận tải thì coi đây là 
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loại hình kinh doanh vận tải theo hợp đồng. Tùy theo từng loại hình dịch vụ kinh doanh, 

mức thuế sẽ có sự chênh lệch cơ bản. 

Ba là, khả năng xói mòn cơ sở thuế do các đơn vị tránh lập cơ sở thƣờng trú, tối 

thiểu hóa phạm vi hoạt động và tài sản để giảm thu nhập chịu thuế và khai thác tối đa các 

điều khoản có lợi về thuế với các nƣớc đánh thuế thấp nhƣ: Nhiều doanh nghiệp đã lợi 

dụng khoảng trống và những hạn chế trong chính sách thuế tại những nƣớc nơi doanh 

nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh để chuyển lợi nhuận sang nƣớc/vùng lãnh thổ có 

mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng không. 

Bốn là, trong quản lý thuế đối với hoạt động thƣơng mại điện tử thanh tra, kiểm tra 

các doanh nghiệp chƣa đƣợc sát sao do chƣa xây dựng đƣợc quy trình thanh tra, kiểm tra 

đặc thù đối với lĩnh vực thƣơng mại điện tử. 

Năm là, quản lý đối với hoạt động bán hàng cũng cấp dịch vụ sản phẩm số trên 

website, các trang mạng xã hội. Những doanh nghiệp sử dụng website quảng bá sản phẩm 

hàng hóa kết hợp bán hàng trực tuyến trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng là cá nhân nhƣng 

không xuất hóa đơn bán hàng. Việc bán hàng, quảng cáo còn sử dụng qua điện thoại, tin 

nhắn nên cơ quan Thuế khó kiểm soát với các nhóm này, không kiểm soát đƣợc doanh thu: 

Có bộ phận ngƣời bán hàng trên các trang Facebook hay Zalo của hộ hoặc cá nhân thì cơ 

quan Thuế gặp khó khăn khi các đơn vị cho thuê máy chủ chƣa hợp tác đầy đủ với cơ quan 

Thuế về cung cấp thông tin các doanh nghiệp vận hành các website bán hàng. 

Sáu là, quản lý thuế còn bị hạn chế nhiều về công nghệ nhƣ: chƣa thể tự động dò 

tìm những giao dịch đáng ngờ trên Internet; thu thập thông tin về các tổ chức, cá nhân vẫn 

còn bị mơ hồ, không mang tính chính xác cao. 

Một số kiến nghị  giải pháp đề xuất cho quản lý thuế 

Thứ nhất, tăng cƣờng công tác tuyên truyền về chính sách, hỗ trợ ngƣời nộp thuế 

trong việc kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. 

Thứ hai, tích cực tham gia đàm phán xây dựng nội dung Hiệp định đa phƣơng về 

phân bổ quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế số. 

Thứ ba, hoàn thiện quy định pháp luật về thuế để tăng cƣờng trách nhiệm của chủ 

sở hữu sàn Thƣơng mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến trong việc khai thuế, nộp 

thuế thay và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bằng phƣơng thức điện tử. Đồng thời đề 

xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 

để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với pháp luật thuế. 

Thứ t , tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý thuế; nâng cấp hạ tầng công nghệ 

thông tin để kết nối, lƣu trữ thông tin theo hình thức điện tử. 
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Thứ năm, sử dụng công nghệ để kiểm soát công nghệ: Xây dựng và vận hành Trung 

tâm phòng chống trốn lậu thuế công nghệ cao; Hệ thống dò tìm tự động các giao dịch đáng 

ngờ; Ứng dụng tích hợp các công nghệ hiện đại hỗ trợ quản lý thuế. 

Thứ sáu, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thƣờng xuyên và theo 

chuyên đề đối với hoạt động Thƣơng mại điện tử, trong đó tập trung đối với những công ty 

cung cấp nƣớc ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam và một số chủ sở 

hữu sàn giao dịch Thƣơng mại điện tử. 

Thứ bảy, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội có liên quan để trao đổi, kết 

nối thông tin, phối hợp quản lý và hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật liên quan, 

cụ thể: 

- Bộ Công Thƣơng (cơ quan cấp phép, quản lý các website thƣơng mại điện tử). 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý về mạng viễn thông, Internet; quản 

lý cung cấp dịch vụ số). 

- Bộ Công an (cơ quan quản lý về an ninh mạng). 

- Ngân hàng Nhà nƣớc (cơ quan quản lý về thanh toán, phƣơng tiện thanh toán). 

 

Tài liệu tham khảo: 
Hà Văn Sang - Phan Phước Long (2021) Giáo trình Internet và Thương mại điện tử. 

Phạm Nữ Mai Anh (2015), Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện 

tử ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học Học viện Tài chính. 

https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/ap-dung-cong-nghe-cao-trong-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-

i296767/ 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ban-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-

109765.html 

https://vneconomy.vn/hut-hoi-chay-theo-thuong-mai-dien-tu-nganh-thue-tinh-ke-bat-kip.htm 

https://haiquanonline.com.vn/thach-thuc-quan-ly-thue-doi-voi-thuong-mai-dien-tu-162038.html 

https://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/hoi-thao-thue-doi-voi-thuong-mai-dien-tu-va-dich-vu-

so-xuyen-bien-gioi-kinh-nghiem-quoc-te-va-thuc-tien-viet-nam-200053.html 

https://ictvietnam.vn/thu-thue-thuong-mai-dien-tu-khong-don-gian-20220219104554481.htm 

Thư giãn:  

Sợ gì mà không dám… 

Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng: “Anh yêu! Hôm nay anh 
ở nhà trông con nhé” 

Anh chồng luống cuống trả lời: "Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè". 

Cô vợ liền quát: "Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì 
chết với tôi". 

Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp: "Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ". 
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International economic integration in 

Vietnam: Current situation and solution 

Nguyễn Thùy Linh - CQ57/51.02 

Lê Thùy Linh - CQ57/11.01CLC 

n the era of globalization, international economic integration is an inevitable trend for 

all countries in order to reduce or eliminate trade barriers and agree on fiscal policies. 

It has become the centerpiece of Vietnam's economic goal since the mid-1980s when 

the country has transformed into a socialist-oriented market economy. Nowadays, Vietnam 

is of the top nations leading level of economic integration as it builds up a network of 17 

free trade agreements (FTAs) and economic cooperation frameworks with the biggest 

economic centers. However, in recent years, international economic integration has also 

revealed many limitations and inadequacies and hence the government has to work toward 

solutions to stimulate the integration process effectively. 

Current situation of international economic integration in Vietnam 

Achievements 

During the renovation period, thanks to the correct guidelines and policies on 

international integration, Vietnam has succeeded in stabilizing the economic environment, 

promoting deep integration into the global economy for the purpose of sustainable 

economic development. 

Firstly, by implementing the foreign policy line of independence, self-reliance, 

peace, cooperation and development, the foreign policy of openness, diversification and 

multilateralization of international relations, Vietnam has established diplomatic relations 

with more than 170 countries, including most of the important international and regional 

organizations. By 2020, Vietnam has 30 strategic partners and comprehensive strategic 

partners and has diplomatic relations with 189/193 countries. In particular, Vietnam has 

successfully signed more than 500 bilateral and multilateral agreements in many fields. 

Out of 17 free trade agreements (FTAs), Vietnam participates in 15 agreements that have 

been signed and come into force, and two agreements are under negotiation. The most 

profound imprint of Vietnam's participation in WTO and international integration is to 

contribute to renewing policy thinking, improving standards of state management and 

corporate governance, and shaping the legal framework of economic-trade institutions. 

Secondly, international economic integration has a strong impact on growth, 

contributing to social-economic development. The WTO's imprint is clearly recorded in 

turning Vietnam into a highly open economy, reaching 200% of GDP and improving the 

balance of trade in goods, turning from a trade deficit to a trade surplus for 6 consecutive 
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years from 2016 to the present. The WTO's 2020 World Trade Statistical Review Report 

noted that among the 50 countries with the largest commodity trade in the world, Vietnam 

had the largest growth when it moved from the 39th position in 2009 to 23rd in 2019 and 

entered the top 20 in 2021. The integration process has improved production capacity and 

expanded markets in a number of specific fields. It has also promoted economic 

restructuring, especially restructuring production in a positive direction, in line with the 

policy of industrialization. 

Thirdly, Vietnam's foreign investment attraction has achieved many positive 

outcomes. Since the Law on Foreign Direct Investment took effect (1988), FDI into 

Vietnam has increased in terms of projects, registered capital, and the number of countries 

and territories. The period 2001-2010 has marked the shift of FDI into industries requiring 

large capital and high technology, proving the confidence of investors increasingly firmly 

in foreign investment policy outside of Vietnam and the belief in the consistent policy of 

Vietnam's open external economic development. The implementation of international 

economic integration commitments, especially the WTO accession commitments, have 

helped to enhance Vietnam's attractiveness to foreign investors. 

Limitations and challenges 

However, besides these achievements, Vietnam has faced challenges in the process 

of international economic integration as the domestic integration work is still weak and has 

not effectively exploited the benefits of integration. 

Firstly, Vietnam is still inconsistent and confused, and passive in handling the 

relationship between the positive and negative aspects of the economy. The process of 

international economic integration has contributed to revealing the basic weaknesses of the 

economy. The economic structure and growth quality have not been fundamentally 

improved. Growth over the past time has been largely based on factors such as credit and 

cheap labor but lacks the significant contribution of increasing labor productivity or the 

content of knowledge and technology. 

Secondly, the competitiveness of the economy, enterprises, and Vietnam's products 

are weak compared to other countries. Vietnam still has not yet diversified key economic 

sectors and businesses. A number of products have begun to face difficulties in 

competition, and the growth rate of export turnover tends to decrease. 

Thirdly, investment efficiency is not as high as expected, and new policies related to 

FDI attraction are not focused. There is still a long gap in capacity and a lack of cohesion 

and support between the FDI sector and the domestic business sector, especially small and 

medium enterprises. Domestic enterprises usually have small capital, a lower level of 

technology, and are not yet able to participate in the global production chain to outsource 

for FDI enterprises. Moreover, there is a phenomenon of overwhelming competition 

between FDI enterprises and domestic enterprises. The capacity to settle international 
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trade and investment disputes is still limited, and hence the opportunities offered by FTAs 

have not been fully utilized. 

Solutions to improve the efficiency of international economic integration 

Enhancing ideological work and raising awareness: 

Firstly, strengthening ideological work, raising awareness of cadres, Communist 

party members, and people of all walks of life about international economic integration in 

particular and international integration in general; improving understanding of the whole 

society, especially businesses about international agreements, about opportunities, 

challenges and requirements to be met when participating in and implementing new-

generation free trade agreements with suitable and effective ways of propaganda for each 

industry, association, enterprise, and community. 

Secondly, improving the legal system and improving law enforcement capacity. 

Quickly reviewing, supplementing, and completing the law directly related to the 

international economic integration, in accordance with the Constitution, the laws of the 

market economy, and commitments to international economic integration; internally 

legislating according to a roadmap consistent with international treaties to which Vietnam 

is a member, therefore taking advantage of opportunities, overcoming difficulties and 

challenges from joining and implementing new-generation free trade agreements. 

Improving competitiveness 

The implementation of deep integration commitments is creating increasingly fierce 

competition pressure on all three levels of country, enterprise and product. The big 

problem is how to effectively implement new generation FTAs to strengthen internal 

resources, improve productivity and competitiveness of the economy, nurture and develop 

many "Vietnamese genes" in the future economy. On the other hand, we need to continue 

making efforts to consolidate macroeconomic stability and have the ability to adapt and 

adjust flexibly to global and regional economic fluctuations. The promotion of growth 

model innovation, productivity and competitiveness improvement is a premise and a 

decisive solution to improve internal resources to take advantage of opportunities and 

overcome challenges of international integration. 

Technological innovation 

In the context of the 4th industrial revolution, Vietnam needs to strongly accelerate 

the process of industrialization and modernization, position the country at a higher position 

in the global value chain and narrow the development gap with other countries. It is 

important for Vietnam now to find new driving forces for development associated with the 

revolution and the country's advantages such as information technology, hi-tech 

agriculture, smart cities, and service industries developed from the revolution  

(e-commerce, supply chain, smart transport, financial technology, etc.), healthcare and 
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high-quality tourism. Developing these areas not only promotes employment but also 

increases demand and creates favorable conditions for technology innovation. At the same 

time, connecting small and medium domestic enterprises with multinational corporations 

through information exchange, skill improvement and technology transfer are necessary. 

We need new strategies and orientations in attracting FDI so that this sector will play a 

more important role in mastering technology, increasing labor productivity, and 

contributing to the development of Vietnam’s economy. 

Improving integration capacity of state candres 

International economic integration is one of the main goals of all Vietnamese 

people, in which enterprises are the leading force. The problem is that we need to make 

efforts to effectively implement mechanisms and policies to encourage Vietnamese 

businesses to take advantage of opportunities of international integration. Building 

capacity for candres to integrate in the digital age in a professional and appropriate way 

has become urgently necessary. Any cooperation and support from foreign countries in the 

field of capacity building are welcomed. 

Promoting research, analysis and forecasting 

In the context of globalization and international integration, each change in the 

world’s politics can have a great impact not only on the international economy but also the 

domestic one. It is vital to further promote research, analysis and strategic forecasting of 

the world’s trends and impacts of the global’s current affairs on Vietnam, then recommend 

necessary content to successfully implement the Vietnamese Communist Party's line of 

independence and self-reliance on that basis, constantly improve the position and strength 

of the nation, develop our country rapidly and sustainably in the near future. 

Conclusion  

Vietnam is carrying out extensive international economic integration, so fluctuations 

in the world’s economy and politics will have a great and immediate impact on the 

country's integration process. In order to further improve the efficiency of international 

economic integration, Vietnam needs to assess the current situation carefully, then 

implement these above solutions synchronously, especially building a new growth model, 

improving productivity and competitiveness of the economy. This is the premise and 

decisive way to improve internal resources to take advantage of opportunities and 

overcome challenges of international economic integration. 
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Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa  

qua kênh thương mại điện tử cho các 

doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh 

thực thi Hiệp định Thương mại tự do  

EU - Việt Nam (EVFTA) 

Nguyễn Như Hoạch - CQ58/08.04 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân - CQ58/08.03 

hành công trong việc ký kết Hiệp định Thƣơng mại tự do EU - Việt Nam 

(EVFTA) đã tạo nên một dấu mốc mới trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế của nƣớc ta, đồng thời tạo động lực cho phát triển thƣơng mại điện tử 

Việt Nam. Xu hƣớng chuyển đổi hình thức kinh doanh truyền thống sang nền tảng số sẽ là 

một hƣớng đi hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, tiếp cận và mở rộng 

thị trƣờng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội mới. Với EVFTA, thị 

trƣờng xuất khẩu hàng hóa qua kênh thƣơng mại điện tử của Việt Nam hứa hẹn chứa đựng 

nhiều cơ hội trong thời gian tới. 

Một số đặc điểm liên quan đến thương mại điện tử trong EVFTA 

Hiệp định EVFTA đƣợc EU và Việt Nam ký kết ngày 30/6/2019 là một hiệp định 

thƣơng mại thế hệ mới toàn diện, có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, bao quát các lĩnh 

vực kinh tế, thƣơng mại, đầu tƣ và các vấn đề phát triển bền vững. 

Để phát triển thƣơng mại điện tử (TMĐT) giữa Việt Nam và EU, hai bên cam kết 

không đánh thuế nhập khẩu đối với giao dịch điện tử. Hai bên cũng cam kết hợp tác thông 

qua việc duy trì đối thoại về các vấn đề quản lý đƣợc đặt ra trong TMĐT, bao gồm: Công 

nhận các chứng thực chữ ký điện tử đƣợc cấp cho công chúng và tạo thuận lợi cho các 

dịch vụ chứng thực qua biên giới; Trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian 

trong việc truyền dẫn hay lƣu trữ thông tin; Ứng xử với các hình thức liên lạc điện tử trong 

thƣơng mại điện tử không đƣợc sự cho phép của ngƣời nhận (nhƣ thƣ điện tử chào hàng, 

quảng cáo...); Bảo vệ ngƣời tiêu dùng khi tham gia giao dịch điện tử; Hai bên cũng sẽ hợp 

tác trao đổi thông tin về quy định pháp luật trong nƣớc và các vấn đề thực thi liên quan. 

Cơ hội của EVFTA tới xuất khẩu hàng hóa qua kênh TMĐT ở Việt Nam 

Với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và đòn bẩy Covid-19 đã tạo bƣớc phát 

triển vƣợt bậc và đẩy mạnh thị trƣờng thƣơng mại điện tử trong và ngoài nƣớc, đem đến 

T 
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nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong việc tiếp cận khách hàng trên 

toàn thế giới, đặc biệt là EU - thị trƣờng xuất khẩu trọng điểm. Thƣơng mại điện tử không 

chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp vƣợt qua các rào cản địa lý để tìm kiếm khách hàng, mà còn 

giúp giảm bớt chi phí cho các doanh nghiệp. TMĐT đang là xu hƣớng phát triển tất yếu, 

cần đƣợc các doanh nghiệp Việt Nam chớp lấy để mở rộng hoạt động xuất khẩu và tận 

dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định thƣơng mại tự do EVFTA mang lại. 

Cụ thể: 

Mức cam kết xóa bỏ thuế suất xuất khẩu sâu: Mức cam kết trong EVFTA có thể 

coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt đƣợc trong các FTA đã đƣợc ký kết cho 

tới nay. Theo cam kết EU dành cho Việt Nam, gần nhƣ 100% kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang EU sẽ đƣợc xóa bỏ thuế trong một lộ trình ngắn. Bên cạnh đó, thuế xuất 

khẩu thông qua giao dịch điện tử cũng cam kết đƣợc xóa bỏ, cộng với việc EU là thị 

trƣờng có trình độ dân trí cao và công nghệ phát triển, sẽ tạo ra lợi thế lớn cho các doanh 

nghiệp Việt Nam trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trƣờng EU thông qua 

thƣơng mại điện tử. 

Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam: Khi đƣợc giảm phần lớn các 

dòng thuế xuất khẩu và không thu các loại phí giao dịch điện tử sẽ góp phần làm giảm chi 

phí sản xuất nói chung, từ đó giá sản phẩm cũng đƣợc giảm theo, điều này sẽ giúp các 

doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa Việt Nam tại thị 

trƣờng quan trọng này. Ngoài ra, EVFTA cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngắn và 

trung hạn cho Việt Nam tại thị trƣờng EU. Hiện nay trong khu vực ASEAN mới chỉ có 

Singapore và Việt Nam đã ký kết hiệp định thƣơng mại tự do với EU, còn các quốc gia 

khác, tiến trình đàm phán đang tạm dừng hoặc chậm lại. Nhƣ vậy trong vòng từ 3-7 năm 

tới việc đƣợc hƣởng thuế xuất khẩu sang EU thấp hơn cùng với các cơ chế tạo thuận lợi ƣu 

đãi thƣơng mại từ EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn 

hẳn các nƣớc ASEAN tại thị trƣờng khó tính này. 

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu được hưởng thuế suất thấp hoặc 0% rất đa dạng, từ các 

nhóm hàng công nghiệp cho đến các nhóm hàng nông, thủy, hải sản, và dịch vụ (nhƣ tài 

chính - ngân hàng, du lịch, vận chuyển hàng không…) phát triển theo trong đó đặc biệt có 

các sản phẩm chủ lực của Việt Nam nhƣ dệt may, thủy sản, nông sản. Bên cạnh đó, cơ cấu 

hàng hóa của Việt Nam và EU mang tính bổ sung cao, tƣơng hỗ lẫn nhau nên ít có cạnh 

tranh trực tiếp cho hàng hóa Việt Nam tại thị trƣờng EU. Ngƣợc lại sẽ tạo ra những ngành 

hàng Việt Nam có lợi thế và là cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19 dự báo sẽ có những ảnh hƣởng khó lƣờng đến nền kinh tế toàn cầu, trong 

đó có Việt Nam. 
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Thúc đẩy nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc thị trường: tác động kép của 

Covid-19 và EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy những nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu 

trúc không gian thị trƣờng của nền kinh tế Việt Nam (đặc biệt là trong các lĩnh vực nhƣ tài 

chính - ngân hàng, chi tiêu công, nông nghiệp - nông thôn) theo hƣớng tăng cƣờng tính tự 

chủ, giảm lệ thuộc vào các thị trƣờng nƣớc ngoài, tận dụng thế mạnh của thƣơng mại điện 

tử và nâng cấp Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, EVFTA còn tạo 

sức ép cải thiện thể chế và môi trƣờng kinh doanh theo hƣớng phù hợp với môi trƣờng 

kinh doanh số, do đó kỳ vọng tạo ra những tác động tích cực trong trung và dài hạn. 

Thúc đẩy phát triển ngành du lịch trực tuyến: EVFTA đang mở ra nhiều điều kiện 

thuận lợi cho ngành du lịch Việt Nam khai thác, triển khai và mở rộng hoạt động kinh 

doanh dịch vụ du lịch trực tuyến thông qua những cam kết, ƣu đãi mở cửa thông thoáng 

đối với các loại hình dịch vụ nhƣ khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch, điều hành tour, dịch 

vụ hƣớng dẫn du lịch. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang đứng trƣớc cơ hội rất lớn 

để khai thác các thế mạnh thị trƣờng, thu hút đầu tƣ, hợp tác kinh doanh hai chiều trong 

lĩnh vực du lịch, đặc biệt là du lịch trực tuyến để thích ứng với những tác động xấu tới 

ngành du lịch bởi đại dịch COVID-19. Hiệp định lịch sử này đƣợc kỳ vọng sẽ mang tới 

những tín hiệu lạc quan; hƣớng đi mới bền vững cho ngành công nghiệp không khói của 

Việt Nam. 

Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp TMĐT Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng số toàn 

cầu: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nhƣng 

quý III năm 2021, kim ngạch thƣơng mại 2 chiều giữa Việt Nam và EU vẫn đạt đƣợc 

những thành công rất đáng kể với 13,6 tỷ USD. Với kim ngạch thƣơng mại này, việc tham 

gia hiệp định EVFTA sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các 

doanh nghiệp TMĐT nói riêng khi chuỗi cung ứng mới hình thành, là điều kiện quan trọng 

để nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế, tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia 

công lắp ráp, tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, từ đó bƣớc 

sang giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh... 

Đây là cơ hội rất lớn để nâng tầm nền kinh tế và đƣa các doanh nghiệp Việt Nam trở thành 

mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng số toàn cầu trong 5 - 10 năm tới. 

Đề xuất một số giải pháp 

Đối với Nhà n ớc 

Thứ nhất, tiếp tục cải cách thể chế sâu và rộng hơn nữa so với mức độ cam kết, cải 

thiện môi trƣờng kinh doanh thông thoáng hơn, thân thiện hơn sẽ mở rộng không gian phát 

triển cho nền kinh tế Việt Nam. 
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Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên 

quan đến các giao dịch điện tử để tạo hành lang pháp lý an toàn bảo vệ các doanh nghiệp 

Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang EU thông qua thƣơng mại điện tử. 

Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội xúc tiến đầu tƣ, thông tin thị 

trƣờng, đồng thới với đó là minh bạch về thuế, phí và đặc biệt tạo điều kiện để các doanh 

nghiệp vƣợt qua hàng rào thuế quan, các rào cản kỹ thuật và phi kỹ thuật quy định trong 

hiệp định. 

Đối với doanh nghiệp 

Thứ nhất, không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

thông qua việc đầu tƣ đổi mới cơ sở hạ tầng công nghệ, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 

Thứ hai, chủ động tìm hiểu về các cam kết của Hiệp định, các cơ hội thị trƣờng liên 

quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà EVFTA mang lại, đặc biệt là các 

ƣu đãi về thuế, các rào cản kỹ thuật và phi kỹ thuật để nắm bắt các cơ hội xuất khẩu hàng 

hóa cũng nhƣ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trƣờng EU, các quy định của Hiệp 

định về chất lƣợng hàng hóa, hàm lƣợng nội địa hóa của các loại hàng hóa. 

Thứ ba, tăng cƣờng liên kết liên doanh để hình thành các liên minh TMĐT có đủ 

năng lực, sức mạnh và khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong liên minh châu Âu 

và các quốc gia khác. 

Nhƣ vậy, trong bối cảnh kinh tế - xã hội với nhiều diễn biến phức tạp nhƣ  đã nói ở 

trên thì việc xuất khẩu hàng hóa qua kênh thƣơng mại điện tử của các doanh nghiệp Việt 

Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định thƣơng mại tự do EVFTA vừa là động lực, vừa là 

mục tiêu và vừa là cơ hội to lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt để thúc đẩy 

việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trƣờng châu Âu và tiến tới nhiều thị trƣờng tiềm 

năng khác trên thế giới thông qua kênh thƣơng mại điện tử. 
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Sinh viên ngành kế toán - kiểm toán:  

Những kỹ năng cần thiết để hội nhập  

và đổi mới 

Nguyễn Thị Ly - CQ57/21.08 

iệt Nam đang trong quá trình hội nhập và đổi mới cùng với sự bùng nổ của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, là nƣớc đang trên đà phát triển, hội nhập 

kinh tế quốc tế, những điều đó tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực kinh tế nói 

chung và ngành kế toán - kiểm toán nói riêng. Những sự thay đổi về công nghệ, môi 

trƣờng làm việc,... tạo ra những ảnh hƣởng tích cực, những thay đổi trong lĩnh vực kế toán 

- kiểm toán, tạo ra cả những cơ hội và thách thức cho những ngƣời muốn trở thành kế toán 

viên hay kiểm toán viên - các sinh viên đang theo học ngành kế toán - kiểm toán. Chính vì 

thế họ cần trang bị cho bản thân những yếu tố kĩ năng tốt nhất để gia nhập vào thị trƣờng, 

nâng cao giá trị bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Kĩ năng mềm là phần không thể 

thiếu trong bất kỳ công việc nào, đối với kế toán viên và kiểm toán viên cũng vậy, vì thế 

nó đặt ra yêu cầu kĩ năng tỉ mỉ, thận trọng để hoàn thành công việc nhanh và chính xác; kĩ 

năng thuyết trình trƣớc đám đông, làm việc nhóm hiệu quả, quản lý thời gian để hoàn 

thành công việc đúng hạn và hiệu quả nhất. Đối với kế toán viên khả năng chịu áp lực 

công việc cao là quan trọng, vì khi làm việc với những con số đòi hỏi độ chính xác và hợp 

lý; trong môi trƣờng công sở kĩ năng tạo lập các mối quan hệ giúp chúng ta có thể mở rộng 

các mối quan hệ, tạo cơ hội việc làm và thăng tiến... 

Kế toán - kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp vì sản phẩm 

của nó phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp, nó giúp nhà quản trị và các nhà 

đầu tƣ đƣa ra quyết định đúng đắn.  Vì thế, yêu cầu đối với ngành này cũng rất cao, sinh 

viên ngành kế kiểm và những kỹ năng cần thiết nhƣ cần phải có sức khỏe, tập trung nâng 

cao kiến thức về chuyên môn; nâng cao kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; học thêm 

ngoại ngữ; rèn luyện phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ pháp luật - hiểu 

sâu các thông tƣ hƣớng dẫn, hoàn thiện kĩ năng mềm để hội nhập và đổi mới, trong đó 

quan trọng nhất vẫn là tập trung nâng cao kiến thức về chuyên môn. Và vì thế, sinh viên 

nhóm ngành kế toán kiểm toán cần phải luôn cố gắng nỗ lực hết mình để tận dụng đƣợc 

các cơ hội và vƣợt qua những thách thức của quá trình hội nhập và ứng dụng công nghệ 

khoa học tiên tiến. 

V 
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Thực trạng sinh viên ngành kế toán kiểm toán hiện nay 

Là một ngành học thu hút nhiều bạn trẻ theo đuổi, ngành kế toán kiểm toán đƣợc 

biết đến nhƣ một ngành “việc nhẹ, lƣơng cao”. Với đặc điểm nền kinh tế đang phát triển 

với tốc độ nhanh, hằng năm ở nƣớc ta, các công ty, doanh nghiệp đƣợc mọc lên nhƣ nấm, 

cũng vì thế mà cầu về nhân lực kế toán và kiểm toán ngày càng nhiều, tuy nhiên với lƣợng 

cầu lớn nhƣ vậy nhƣng các bạn sinh viên mới ra trƣờng chuyên ngành kế - kiểm hiện nay 

vẫn không có việc làm. Theo đó, còn tồn tại một số thực trạng nhƣ sau: 

Thứ nhất, cung lớn hơn cầu. Nhƣ chúng ta đã biết một vài năm trƣớc đây, ngành kế 

toán kiểm toán là một ngành “Hot” vì với mức lƣơng khá và ổn định, thu hút rất nhiều 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Hiện nay, trên cả nƣớc có hàng trăm các trƣờng đại học, 

cao đẳng, trung cấp đào tạo kế toán và kiểm toán, theo Số liệu chung về giáo dục đại học 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 nƣớc ta có 237 trƣờng đại học và rất 

nhiều trƣờng cao đẳng, trung cấp. Trong đó có khoảng 300 trƣờng đang đào tạo ngành kế 

toán - kiểm toán ở các bậc học khác nhau từ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. 

Vì thế, hàng năm có hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp, theo kết quả khảo sát tình hình 

cung cầu lao động trên địa bàn Hà Nội nhóm ngành Kế toán đang có chênh lệch nguồn 

cung gấp 11,8 lần so với nhu cầu của xã hội, nguồn cung càng ngày càng đông tạo ra cạnh 

tranh rất lớn trong ngành kế toán - kiểm toán. 

Thứ hai, nguồn nhân lực đông đảo nhưng chất lượng chưa cao. Có thể thấy sinh 

viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng vẫn chƣa chủ động, chƣa tích cực trong quá 

trình học tập và rèn luyện. Nguồn lực mới thì lớn nhƣng chƣa đủ để đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của công việc, các sinh viên mới ra trƣờng hầu nhƣ là chƣa có kinh nghiệm, chƣa thể đáp 

ứng đƣợc các yêu cầu của nhà tuyển dụng, kiến thức chuyên môn còn hạn chế, giỏi lý 

thuyết - yếu thực hành. Về phía một số trƣờng đào tạo chƣa tập trung vào phần thực hành 

cho sinh viên, kĩ năng thực hành còn hạn chế, khi vào thực tế làm việc còn lơ mơ, không 

hiểu bản chất, chƣa chắc định khoản, không đọc - hiểu thông tƣ, quy định, chƣa hiểu đƣợc 

các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính... 

Thứ ba, thuận lợi và khó khăn từ sự phát triển của công nghệ. Công việc của kế 

toán bao gồm các giai đoạn: thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin cho 

những ngƣời cần sử dụng thông tin kế toán và sản phẩm cuối cùng mà kế toán viên tạo ra 

là Báo cáo tài chính. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng phần mềm kế toán, 

các chứng từ, hóa đơn điện tử,... điều này hỗ trợ rất nhiều cho ngƣời làm kế toán. Tuy 

nhiên không phải công việc nào máy móc cũng thực hiện đƣợc, phần mềm chỉ làm đƣợc 

những công việc đã đƣợc thiết lập sẵn, khi xuất hiện những nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

mới công việc của một kế toán viên đó là đƣa ra nhận định chính xác và đảm bảo tính hợp 

lý, đƣa ra lời tƣ vấn cho nhà quản trị, và vì thế mà yêu cầu đối với ngƣời làm kế toán ngày 

càng cao về chuyên môn. 
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Thứ t , Phẩm chất cá nhân và đạo đức của nghề kế toán, kiểm toán. Với kế toán 

viên và kiểm toán viên sản phẩm cuối cùng là BCTC để cung cấp cho các đối tƣợng có 

nhu cầu sử dụng thông tin minh bạch và chính xác nhất, tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện 

theo các chuẩn mực đạo đức trong nghề về tính chính trực, tính khách quan, năng lực 

chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật và tƣ cách nghề nghiệp của kế toán và kiểm 

toán viên vẫn còn những hạn chế. Phổ biến hiện nay, họ tạo ra lợi nhuận giả, giúp cho 

doanh nghiệp không cần phải đóng thuế bằng những cách thức khác nhau nhƣ: không xuất 

hóa đơn, dùng hóa đơn giả, đƣa chi phí nhân công cao tối đa có thể đƣợc, thành lập doanh 

nghiệp “ma”... 

Thứ năm, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, thiếu kĩ năng tin học văn phòng và kĩ 

năng mềm, khả năng ngoại ngữ còn kém. Trong ngành kế toán - kiểm toán, đôi khi bạn 

cần vừa thực hiện đúng luật vừa làm có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. 

Những yếu tố cần thiết để sinh viên ngành kế toán - kiểm toán hội nhập và  

đổi mới 

Trƣớc những thực trạng về ngành kế toán - kiểm toán trên thì thách thức và khó 

khăn đối với sinh viên trong ngành ngày càng lớn, vì thế nó đặt ra những yêu cầu cụ thể, 

cấp thiết cho các bạn sinh viên mới ra trƣờng. 

Thứ nhất, cần phải có sức khỏe. Nhà tuyển dụng tuyển nhân lực dựa trên thể lực và 

trí lực. Thể lực là chỉ sức khỏe của bạn để có thể làm việc và cống hiến. Khi bạn xuất hiện 

trƣớc nhà tuyển dụng nhìn vào một sinh viên tràn trề năng lƣợng và có sức sống thì đó là 

một điểm cộng của bạn. 

Thứ hai, tập trung nâng cao kiến thức về chuyên môn. 

Về phía sinh viên cần học tốt và nắm vững kiến thức gốc từ các môn học mang tính 

nền tảng nhƣ Nguyên lý kế toán, các môn Kế toán tài chính, Kế toán quản trị là rất quan 

trọng, những môn học đó cung cấp đầy đủ những kiến thức về nguyên lý, cách thức vận 

động, dòng chảy vốn trong doanh nghiệp, cách đọc hiểu báo cáo tài chính, cách định 

khoản, cách thức doanh nghiệp quản trị chi phí,.... chủ động tham gia các khóa đào tạo 

chứng chỉ hành nghề có trình độ chuyên môn cao nhƣ ACCA, CPA, ACA..., các lớp kế 

toán thực tế, hoặc đi thực tập để tiếp cận thực tế tại các doanh nghiệp... 

Về phía nhà trường, kết hợp giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành, cần tập trung 

hơn vào các môn học mang tính thực hành nhƣ tổ chức thêm các môn học thực hành kế 

toán, kiểm toán, mở phòng máy dùng cho thực hành để thành thạo các phần mềm hỗ trợ 

cho nghề nghiệp của mình, nó cũng tạo ra sự hội nhập nhanh vào môi trƣờng của doanh 

nghiệp; bên cạnh đó mở các cuộc hội thảo, chủ đề thảo luận liên quan đến chuyên ngành. 

Tại Học viện Tài chính cũng đã tổ chức các hội thảo chƣơng trình dành cho sinh viên nhƣ 
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Chuyển đổi số - cơ hội và thách thức với sinh viên Học viện Tài chính, Tuần lễ kỹ năng 

mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên,... 

Thứ ba, nâng cao kĩ năng sử dụng tin học văn phòng. Cuộc cách mạng chuyển đổi 

số đang diễn ra và diễn ra rất nhanh, là một kế toán viên hay kiểm toán viên thì việc thành 

thạo các công cụ tin học văn phòng là thiết yếu nhƣ Excel, Word, Google Sheets,..., các 

phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế,... vì thế khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng sinh 

viên cần học tốt các môn tin học và kế toán máy. 

Thứ t , học ngoại ngữ. Việt Nam đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới, có 

rất nhiều công ty nƣớc ngoài có trụ sở tại Việt Nam, vì thế để tăng khả năng cạnh tranh và 

mở rộng cơ hội việc làm sau này thì thông thạo một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các 

chứng chỉ nhƣ TOIEC, IELTS, là vô cùng quan trọng, nó giúp chúng ta có thể giao tiếp, 

đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh và lập đƣợc BCTC bằng tiếng Anh,... điều này không 

chỉ tăng cơ hội việc làm trong nƣớc mà cả ngoài nƣớc, giúp chúng ta tự tin hơn, chủ động 

hơn và tiếp cận đƣợc với mức lƣơng cao hơn, ổn định hơn. 

Thứ năm, rèn luyện phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, tính chính trực, 

tính khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật và tƣ cách nghề 

nghiệp của kế toán và kiểm toán viên. Sản phẩm cuối cùng đối với kế toán viên là BCTC, 

vì thế một bản BCTC minh bạch và chính xác sẽ giúp phần nào tối đa hóa giá trị của 

doanh nghiệp, vì thế cũng làm tăng thu nhập của kế toán, kiểm toán viên. 

Cuối cùng, hiểu sâu về pháp luật - các thông tƣ hƣớng dẫn, hoàn thiện kĩ năng mềm 

nhƣ thuyết trình, làm việc nhóm và độc lập, giao tiếp, kĩ năng quản lý thời gian, tạo lập 

mối quan hệ. Các thông tƣ, chuẩn mực của kế toán luôn có những sự thay đổi, vì thế để 

đọc và hiểu ngay nó từ bây giờ là rất quan trọng, nó tạo nền tảng cho sau này giúp chúng 

ta chủ động có thể hiểu nhanh và sâu hơn, hiện nay có các thông tƣ dành cho kế toán nhƣ 

Thông tƣ 133, Thông tƣ 200... 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/hanh-trang-cua-sinh-vien-nganh-ke-toan-kiem-toan-trong-

thoi-ky-hoi-nhap-80786.htm 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nang-cao-chat-luong-dao-tao-ke-toan-kiem-toan-dap-

ung-yeu-cau-cua-boi-canh-moi-333607.html 
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