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quy định, đánh số và ghi rõ vị trí đặt hình, tiêu đề bài báo viết bằng chữ in hoa, họ và tên tác 
giả, số điện thoại... được đặt ngay dưới dòng tiêu đề sát với lề phải của trang 1.  
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Vai trò quản lý của Nhà nước  

đối với thị trường tiền tệ 

Lê Thị Quỳnh Trang - CQ59/11.03CLC 

hị trƣờng tiền tệ (Money Market) là nơi diễn ra các giao dịch vốn ngắn hạn giữa bên 

cung và cầu vốn. Trong đó, vốn ngắn hạn đƣợc xác định với thời gian đáo hạn dƣới 1 

năm và có một số đặc điểm nhƣ: có mức độ rủi ro thấp, tính thanh khoản cao. 

Cấu trúc thị trường tiền tệ gồm 5 thị trường nhỏ: (i) Thị trƣờng tiền gửi; (ii) Thị 

trƣờng tín dụng; (iii) Thị trƣờng mở; (iv) Thị trƣờng liên ngân hàng; (v) Thị trƣờng trái 

phiếu kho bạc. 

Có thể phân loại thị trường tiền tệ theo 2 cách: Dựa theo cách tổ chức: Thị trƣờng 

tiền tệ sơ cấp (nơi phát hành các loại trái phiếu, là nơi huy động vốn cho ngƣời phát hành 

trái phiếu) và thị trƣờng tiền tệ thứ cấp (nơi mua bán các loại trái phiếu đã phát hành ở thị 

trƣờng sơ cấp); Dựa theo công cụ hoạt động: Thị trƣờng vay nợ ngắn hạn (Giao dịch giữa 

các tổ chức dƣới sự giám sát của ngân hàng trung ƣơng) và thị trƣờng trái phiếu ngắn hạn 

cùng các giấy tờ có giá trị khác (tín phiếu, kỳ phiếu, khế ƣớc…). 

Thị trường tiền tệ mang tính phổ thông, được vận hành liên tục 24/24, mang đến 

nhiều cơ hội đầu tư cho cá nhân, tổ chức. Một số đặc điểm cụ thể của thị trường tiền tệ có 

thể kể tới như: (i) Thị trƣờng phi tập trung, không có một quy tắc hay quy định cụ thể nào. 

Các hoạt động trên thị trƣờng tiền tệ không chịu sự giám sát của cơ quan tổ chức nào, (ii) 

Các hoạt động trên thị trƣờng tiền tệ hoạt động chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng. 

Đây là chủ thể quan trọng nhất trong việc cung cấp và sử dụng nguồn vốn ngắn hạn, (iii) 

Thị trƣờng mang tính toàn cầu hóa với các hoạt động giao dịch thực hiện qua mạng là 

chính, (iv) Giai đoạn luân chuyển vốn ngắn hạn, không quá 1 năm, (v) Các công cụ trên thị 

trƣờng tiền tệ có tính thanh khoản cao, mang lại lợi tức lớn cho nhà đầu tƣ… 

Thị trƣờng tiền tệ có những đặc điểm riêng, đóng vai trò nhất định trong nền kinh tế. 

Cụ thể, vai trò của thị trƣờng tiền tệ sẽ đƣợc thể hiện ở chỗ: Đáp ứng nhu cầu vốn ngắn 

hạn của doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, nhờ khả năng huy động vốn nhanh; Đáp ứng cho nhà 

đầu tƣ nhiều cơ hội giao dịch, phát triển về tài chính, nhờ tính thanh khoản cao của thị 

trƣờng; Hỗ trợ phát triển nền kinh tế của một quốc gia, thông qua việc huy động vốn, đầu 

tƣ chứng khoán, tiền tệ; Là cầu nối hỗ trợ các thanh toán quốc tế, mở rộng hợp tác giữa các 

quốc gia, lƣu thông hàng hóa dễ dàng. 

Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ bao gồm: Chính phủ; Ngân hàng Nhà nƣớc; 

Ngân hàng thƣơng mại hay các tổ chức tài chính; Doanh nghiệp/tổ chức kinh tế; Cá nhân, 

tổ chức, đoàn thể… 

Các công cụ thị trƣờng tiền tệ đang lƣu thông giúp nhà đầu tƣ vận dụng một cách 

hiệu quả. Thị trƣờng tiền tệ có 4 công cụ đang lƣu thông, bao gồm: Tín phiếu kho bạc; Các 

T 
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khoản vay liên ngân hàng; Giấy chấp nhận thanh toán tài chính của ngân hàng; Kỳ phiếu 

thƣơng mại; Chứng chỉ ngắn hạn. 

Có thể thấy, thị trƣờng tiền tệ là nơi giao dịch quen thuộc cho bất cứ nhà đầu tƣ cá 
nhân, tổ chức nào. Do vậy, hiểu rõ về thị trƣờng tiền tệ là rất cần thiết, giúp bạn chọn đƣợc 
công cụ giao dịch phù hợp. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn đọc cập nhật đƣợc 
thông tin quan trọng về loại thị trƣờng này để tối ƣu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong 
quá trình giao dịch của mình. 

Quản lí nhà nƣớc là hoạt động thực thi quyền lực nhà nƣớc do các cơ quan nhà nƣớc 
thực hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định và phát triển xã hội theo những mục tiêu mà 
tầng lớp cầm quyền theo đuổi. 

Quản lí nhà nƣớc đƣợc hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ hoạt động của cả bộ 
máy nhà nƣớc từ lập pháp, hành pháp đến tƣ pháp vận hành nhƣ một thực thể thống nhất. 
Theo nghĩa hẹp là hƣớng dẫn chấp pháp, điều hành, quản lí hành chính do cơ quan hành 
pháp thực hiện bảo đảm bằng sức mạnh cƣỡng chế của Nhà nƣớc. 

Cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với thị trƣờng tiền tệ là Ngân hàng trung ƣơng. Ngân 
hàng trung ƣơng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về tiền tệ tín dụng, ngân hàng, 
ngoại hối. Với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm ổn định tiền 
tệ, quản lý, kiểm soát các hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại, các tổ chức tín dụng 
theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phát triển một hệ thống ngân hàng cũng nhƣ các 
trung gian tài chính là những trung tâm phân phối lớn nhất của các luồng vốn trong nền 
kinh tế, có đủ năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập, Ngân hàng trung ƣơng đƣợc 
coi là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trƣờng tiền tệ. 

Ở Việt Nam, Ngân hàng trung ƣơng là Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, là cơ quan 
ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ƣơng của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về tiền tệ, hoạt động ngân 
hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ƣơng về phát hành tiền, ngân hàng 
của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân 
hàng Nhà nƣớc nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và 
hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc 
gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ 
sở quy định của Luật Ngân hàng Nhà nƣớc 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 
có 26 đơn vị trực thuộc, trong đó 20 đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện 
chức năng quản lý nhà nƣớc và chức năng Ngân hàng trung ƣơng 

Vai trò quản lý của nhà nƣớc đối với thị trƣờng tiền tệ thể hiện: 

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế đảm bảo nền kinh tế hàng 

hóa phát triển, tiền tệ ổn định với mức lạm phát có thể kiểm soát được. 

Đây là vai trò quan trọng nhất của ngân hàng trung ƣơng, trên thị trƣờng tiền tệ có 
rất nhiều thành viên tham gia và đều có những lợi ích kinh tế riêng, muốn quản lý tốt thị 
trƣờng, xử lý hài hòa các quyền lợi này, làm cho thị trƣờng hoạt động sôi nổi mà không 
rối loạn thì các hoạt động trên thị trƣờng phải đƣợc giám sát bằng hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh. 
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2. Tổ chức quản lý, giám sát hoạt động của thị trường tiền tệ. 

Ngân hàng trung ƣơng có vai trò điều hành và quản lý vĩ mô nền kinh tế phải tạo 

những điều kiện cần thiết để thị trƣờng tiền tệ phát triển bền vững, thực sự phát huy vai trò 

tích cực của nó. Vì vậy, ngân hàng trung ƣơng phải thực hiện việc tổ chức, quản lý và 

giám sát đối với các hoạt động xây dựng, vận hành và phát triển của thị trƣờng tiền tệ, đặc 

biệt đối với hoạt động của hệ thống các ngân hàng thƣơng mại vì đây là hệ thống quan 

trọng nhất của thị trƣờng tiền tệ. 

3. Hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường tiền tệ. 

- Nhà nƣớc phải có chính sách phù hợp để đa dạng hóa các công cụ trên thị trƣờng 

tiền tệ, giúp các nhà đầu tƣ có nhiều cơ hội lựa chọn công cụ phù hợp. Bất kỳ thị trƣờng 

nào muốn phát triển đều phải có hàng hóa đa dạng với số lƣợng lớn, đáp ứng đƣợc nhu cầu 

mua bán trên thị trƣờng. Đối với thị trƣờng tiền tệ, chủng loại và số lƣợng công cụ trên thị 

trƣờng quyết định mức độ phát triển của thị trƣờng. 

- Nhà nƣớc tạo điều kiện để hình thành và phát triển hệ thống các trung gian tài 

chính. Các trung gian tài chính là những chủ thể chủ yếu tham gia thị trƣờng tiền tệ. Với 

những ƣu thế về quy mô hoạt động, tính chuyên nghiệp và các dịch vụ tài chính đặc thù, 

các trung gian tài chính có khả năng khắc phục hiệu quả những hạn chế của kênh tài chính 

trực tiếp và do vậy ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và luân chuyển 

vốn trong nền kinh tế. Vì vậy nhà nƣớc phải tạo điều kiện và khuyến khích hệ thống trung 

gian tài chính phát triển, là điều kiện cần thiết để thị trƣờng tiền tệ hoạt động sôi động, 

phát huy tốt vai trò vốn có của nó. 

- Nhà nƣớc tạo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và yếu tố con ngƣời, là một trong 

những điều kiện quyết định để phát triển thị trƣờng tiền tệ. Thị trƣờng tiền tệ là một trị 

trƣờng phức tạp đòi hỏi phải có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là hệ thống thông 

tin trên thị trƣờng phải thực sự hiệu quả, giảm thiểu những rủi ro trên thị trƣờng và tạo 

niềm tin cho các nhà đầu tƣ. 

4. Vai trò chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại và đảm bảo cho 

các ngân hàng tránh khỏi sự đổ vỡ mang tính hệ thống. 

Hệ thống ngân hàng thƣơng mại đóng vai trò chủ lực trên thị trƣờng tiền tệ, chúng tham 

gia thị trƣờng tiền tệ nhằm duy trì khả năng thanh toán và huy động vốn nhàn rỗi trong nền 

kinh tế để kiếm lời hoặc lúc cần vay vốn với chi phí thấp để phục vụ cho mục đích kinh doanh. 

Sự tham gia thị trƣờng của các ngân hàng thƣơng mại với các nghiệp vụ tổng hợp sẽ là động 

lực chính thúc đẩy thị trƣờng tiền tệ phát triển. Vì vậy sự hoạt động mạnh mẽ, an toàn của hệ 

thống ngân hàng sẽ quyết định sự thành, bại của thị trƣờng tiền tệ. Ngân hàng trung ƣơng với 

chức năng ngân hàng của các ngân hàng thực hiện vai trò chỉ huy hệ thống ngân hàng thƣơng 

mại để thúc đẩy sự phát triển, ổn định của thị trƣờng tiền tệ. Ngoài ra, trong vai trò là ngân 

hàng cho vay cuối cùng đối với hệ thống ngân hàng thƣơng mại và các tổ chức tín dụng, ngân 

hàng trung ƣơng đảm bảo cho hệ thống ngân hàng tránh khỏi sự đổ vỡ mang tính hệ thống, 

thúc đẩy thị trƣờng tiền tệ hoạt động hiệu quả hơn. 

Tài liệu tham khảo: 
David cox (1997), Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại, NXB  Chính trị Quốc gia, năm 1977 

Frederie S.Mishkin (1995), Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật năm 1995 

PGS.,TS. Phạm Ngọc Dũng và PGS.,TS Đinh Xuân Hạng (2011), Giáo trình Tài chính - Tiền tệ, NXB Tài chính năm 2011. 
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Thực trạng và giải pháp phát triển  

bền vững thị trường trái phiếu  

doanh nghiệp ở Việt Nam 

Hoàng Văn Thắng - CQ56/11.03CLC 

hị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang trở thành vấn đề nóng, thu hút sự 

chú ý đặc biệt của dƣ luận. Trong điều kiện thị trƣờng tài chính Việt Nam chƣa 

phát triển, cần phải đa dạng hóa các công cụ, đa dạng hóa các phƣơng thức phát 

hành để có thể huy động các nguồn tiết kiệm nhàn rỗi trong nƣớc cho phát triển kinh tế. 

Mặc dù vậy, xét trên phƣơng diện tổng thể, quy mô và phạm vi của thị trƣờng vẫn còn 

nhỏ, tính thanh khoản chƣa cao, cấu trúc thị trƣờng chƣa hoàn chỉnh, hệ thống nhà đầu tƣ, 

đặc biệt các định chế đầu tƣ dài hạn còn mỏng, hệ thống hạ tầng dịch vụ cho thị trƣờng 

chƣa phát triển. Ngoài ra, môi trƣờng kinh tế vĩ mô chƣa ổn định, khuôn khổ pháp lý chƣa 

hoàn thiện, thị trƣờng tài chính chƣa phát triển, vì vậy phát triển thị trƣờng trái phiếu 

doanh nghiệp còn hạn chế và nó chƣa trở thành chuẩn mực cho các công cụ nợ khác. Thị 

trƣờng trái phiếu doanh nghiệp đƣợc cho là tiềm ẩn những rủi ro lớn khi có gần 80% giá trị 

phát hành thuộc về các doanh nghiệp chƣa niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán. Những 

doanh nghiệp này có năng lực tài chính yếu hơn đáng kể so với các doanh nghiệp đang 

niêm yết. Trong khi điều kiện tiếp cận vay vốn ngân hàng đang ngày càng khắt khe hơn, 

đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

bất động sản đã tích cực sử dụng trái phiếu. Nhiều trƣờng hợp, chủ đầu tƣ trong hồ sơ phát 

hành thông báo huy động tiền từ trái phiếu để hoàn thành một dự án, nhƣng trên thực tế lại 

lấy khoản tiền đó để mua dự án khác hoặc đem tiền đi đầu tƣ. Việc nghiên cứu và tìm ra 

các giải pháp để phát triển thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là một yêu cầu đòi 

hỏi mang tính cấp thiết cả về phƣơng diện lý luận và thực tiễn, phù hợp với thực tiễn Việt 

Nam và thế giới. 

Thực trạng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 

Thị trƣờng trái phiếu Việt Nam bắt đầu đƣợc xác lập từ những năm 1990 với việc 

Chính phủ ban hành Nghị định số 120-CP ngày 17/9/1994 về quy chế tạm thời về việc 

phát hành trái phiếu, cổ phiếu của doanh nghiệp Nhà nƣớc và Nghị định số 23-CP ngày 

22/3/1995 về phát hành trái phiếu quốc tế. Tuy nhiên, khi Trung tâm giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động năm 2000, thì thị trƣờng trái phiếu mới 

chính thức đƣợc hình thành. Trong những năm gần đây, thị trƣờng trái phiếu có bƣớc phát 

triển tích cực, tốc độ tăng trƣởng bình quân thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp đạt 

40%/năm, khẳng định vai trò huy động vốn hiệu quả cho các chủ thể trong nền kinh tế thể 

hiện qua việc đánh giá trên các khía cạnh chính: 

T 
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Về nhà đầu tư: Các công ty chứng khoán và các ngân hàng thƣơng mại hiện là các 

nhà đầu tƣ lớn nhất trên thị trƣờng sơ cấp. Theo Báo cáo “Thị trƣờng trái phiếu doanh 

nghiệp”, do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố, tính đến hết tháng 9/2021 có 

tới gần 60% lƣợng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là do các ngân hàng thƣơng mại và 

công ty chứng khoán nắm giữ. Cụ thể, các ngân hàng thƣơng mại đã mua vào 124,4 nghìn 

tỷ đồng, chiếm 27,3%; các công ty chứng khoán mua 148,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,6%. 

Về nhà phát hành: Tính đến quý II/2021, nhóm ngân hàng đi đầu trong việc phát 

hành trái phiếu. Trong 3 tháng là 04, 05 và 06/2021, các ngân hàng đã phát hành 73,7 

nghìn tỷ đồng trái phiếu. Tổng cộng trong 6 tháng đầu năm 2021, có 15 ngân hàng khác 

nhau huy động đƣợc 75 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ 37%. Kỳ hạn bình quân gia quyền 

các trái phiếu ngân hàng là 3,58 năm. Mức lãi suất bình quân đạt 4,3%/năm. Nhóm đứng 

thứ 2 về mặt khối lƣợng trái phiếu phát hành là nhóm bất động sản với 38,2 nghìn tỷ đồng 

trái phiếu doanh nghiệp đƣợc phát hành trong quý III/2021; từ đầu năm 2021, lƣợng trái 

phiếu huy động lên tới 67 nghìn tỷ đồng, chiếm 33% tổng lƣợng trái phiếu phát hành. Lãi 

suất bình quân gia quyền của những trái phiếu bất động sản là 11,5%/năm, tăng một điểm 

phần trăm so với năm 2020 trong khi kỳ hạn bình quân là 4,16/năm. 

Về khối lượng phát hành: Trong giai đoạn 2016-2020, khối lƣợng trái phiếu doanh 

nghiệp phát hành trên thị trƣờng đạt trên 1.100 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, tổng giá trị 

trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt mức 437.689 tỷ đồng, tăng 38,8% so với mức 

315.441 tỷ đồng năm 2019; tính đến quý II/2021, có 159.004 tỷ đồng trái phiếu doanh 

nghiệp đƣợc phát hành qua các kênh riêng lẻ và công chúng, tăng khoảng 23% so với cùng 

kỳ năm 2020, trong đó chỉ có 2.590 tỷ đồng đƣợc phát hành ra công chúng, chiếm khoảng 

2% tổng khối lƣợng trái phiếu doanh nghiệp huy động. 

 

Hình 1. Quy mô thị trường trái phiếu phát hành năm 2020 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đƣa ra công bố tình 

hình phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Số liệu cho thấy trái phiếu doanh nghiệp 

vẫn đang tiếp tục xu hƣớng tăng trƣởng mạnh mẽ, bất chấp ảnh hƣởng của dịch Covid-19. 
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Quy mô thị trƣờng TPDN Việt Nam tăng trƣởng bình quân tới 45%/năm; giai đoạn 

từ 2017 đến 6 tháng năm 2020. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - SSI, 

quy mô thị trƣờng này đã vƣợt xa mục tiêu 7% GDP vào năm 2020 mà Chính phủ từng 

tính toán trƣớc đây. 

Lãi suất bình quân của TPDN hiện đang ở mức 9,3%/năm; kỳ hạn bình quân các trái 

phiếu phát hành trong kỳ là 3,9 năm. Các doanh nghiệp bất động sản vẫn dẫn đầu về lãi 

suất huy động; với  mức lãi suất trung bình 10-13%/năm. Số lƣợng trái phiếu của nhóm 

này chiếm 50% tổng lƣợng phát hành; xếp sau đó là nhóm ngân hàng. 

Kể từ khi Nghị định 81 có hiệu lực, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có một 

số biến động mạnh cả về quy mô và kỳ hạn phát hành. Theo Báo cáo Thị trƣờng Trái 

phiếu doanh nghiệp của VCBS (2022), tổng giá trị của trái phiếu doanh nghiệp huy động 

thành công trong năm 2021 đạt hơn 719.682 tỷ đồng, tăng 63.4% so với năm 2020; lãi suất 

là 9,3%/năm. 

 

Hình 2: Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2021 

Nguồn: Bộ Tài chính, HNX, GSO và SSI tổng hợp 

+ Kỳ hạn: Kỳ hạn bình quân gia quyền của trái phiếu của cả thị trƣờng là 4,1 năm, 

cho thấy các doanh nghiệp có xu hƣớng tập trung hơn vào các kỳ hạn trung và dài hạn so 

với nhiều đợt phát hành ngắn hạn nhƣ trƣớc đây. 

 

Hình 3: Thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu phát hành năm 2020 

Nguồn: HNX, FiinPro, MBS Research tổng hợp 
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+ Cơ cấu: Tài chính - Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị phát hành năm 

2021, chiếm 42% tổng giá trị phát hành; nhóm ngành bất động sản chiếm 34,8% tổng giá 

trị phát hành, tăng 36,2% so với năm 2020. Tiếp theo đó là nhóm ngành về Điện/nƣớc và 

Xây dựng/hạ tầng,… 

Mặc dù thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển khá nhanh trong những năm 

qua, song đang đặt ra những câu hỏi về sự phát triển bền vững của thị trƣờng này. Một số 

tồn tại ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của thị trƣờng nhƣ sau: 

Một là, tiềm ẩn những rủi ro đối với nhà đầu tƣ xuất phát từ 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. Nhiều doanh nghiệp khát vốn lợi dụng 

điều này để đƣa ra mức lãi suất cao nhƣng không có phƣơng án kinh doanh khả thi rõ ràng. 

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lƣợng lớn gấp nhiều lần so với vốn chủ sở 

hữu, liên tục huy động thông qua chia nhỏ thành nhiều đợt phát hành và tăng mức lãi suất 

để thu hút nhà đầu tƣ cá nhân nhỏ lẻ gây rủi ro cho nhà đầu tƣ. Thậm chí nhiều trái phiếu 

doanh nghiệp không xếp hạng tín nhiệm, không tài sản bảo đảm, không bảo lãnh thanh 

toán, đến kỳ hạn thanh toán doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh dẫn 

đến không có khả năng thanh toán gốc, lãi trái phiếu. 

Hai 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 để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà đầu tƣ đánh giá các 

rủi ro và cơ hội. Ngoài ra, giao dịch trên thị trƣờng thứ cấp còn hạn chế. 

Ba là, 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 của thị trƣờng. 

Bốn là, quy mô thị trƣờng còn nhỏ khi so sánh với Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Indonesia hay Thái Lan, thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn 

mới phát triển khi sự tham gia của các nhà đầu tƣ nhƣ các công ty bảo hiểm, quỹ trái phiếu 

hay đặc biệt là quỹ hƣu trí vẫn còn hạn chế. 

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

ở Việt Nam 

Một là, tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định: Sự ổn định về chính trị tại Việt 

Nam là điều đã đƣợc khẳng định trong suốt giai đoạn qua. Tuy vậy, việc ổn định về kinh tế 

vĩ mô là điều cần phải đƣợc chính phủ tiếp tục thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng nhất, là 

giải pháp ƣu tiên hàng đầu để từ đó thực hiện các giải pháp khác nhằm phát triển thị 

trƣờng trái phiếu nói chung và thị trƣờng TPDN nói riêng. Khi nền kinh tế vĩ mô ổn định, 
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thu nhập và tiết kiệm của ngƣời dân sẽ tăng lên dẫn đến nhu cầu đầu tƣ trung và dài hạn 

tăng lên, là cơ hội để tăng lƣợng cầu TPDN. Nếu Việt Nam có môi trƣờng kinh tế vĩ mô 

ổn định, tăng trƣởng kinh tế bền vững, lãi suất trên thị trƣờng vốn, tỷ giá hối đoái và lạm 

phát đƣợc kiểm soát thì đây sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ và là điều kiện 

lý tƣởng để các doanh nghiệp tiến hành huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Vì 

vậy, một trong những biện pháp cần phải thực hiện ngay đó là Chính phủ phải kiểm soát tỷ 

lệ lạm phát ở mức hợp lý vì tỷ lệ lạm phát cao sẽ làm tăng cầu các tài sản khác nhƣ vàng, 

bất động sản và giảm mức cầu về trái phiếu, làm giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ 

trong việc đầu tƣ vào TPDN vì khi đó lãi suất thực bị giảm và rủi ro tăng lên. Để tạo lập 

môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định, cần có chính sách kinh tế, chính sách tài chính - tiền tệ 

phù hợp trong từng giai đoạn phát triển, ứng phó kịp thời với các biến động kinh tế bất 

thƣờng nhƣ dịch bệnh, khủng hoảng,… 

Hai là, hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp: Việc hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu và thị trƣờng TPDN là tiền đề 

cơ bản nhất để định hƣớng hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan trong khuôn khổ 

pháp luật quy định. Mặt khác, quá trình này phải có sự dung hòa tính hấp dẫn về mặt kinh 

tế và tính an toàn pháp lý của hoạt động phát hành cũng nhƣ đầu giao dịch trái phiếu. Có 

nhƣ vậy thì sự điều chỉnh của pháp luật mới thật sự hiệu quả và linh hoạt. Trong thời gian 

tới, Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý ổn định và lâu dài cho thị trƣờng 

TPDN trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thực tế của hoạt động thị trƣờng thời gian qua, dự 

liệu và đánh giá triển vọng phát triển trong những giai đoạn tiếp theo để có những quy 

định thật sự khuyến khích thị trƣờng phát triển, nhất là việc thu hút sự tham gia của các 

nhà đầu tƣ tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình đất nƣớc và thông lệ quốc tế. Khung 

pháp lý về thị trƣờng TPDN cũng cần có hiệu lực pháp lý cao và điều chỉnh bao trùm các 

quan hệ phát sinh cũng nhƣ phải bám sát chiến lƣợc phát triển Thị trƣờng chứng khoán 

(TTCK) đã đƣợc Chính phủ vạch ra. Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trƣờng 

TPDN phải đƣợc kết hợp bởi nhiều yếu tố nhằm tạo ra một môi trƣờng pháp lý phù hợp 

với những yêu cầu đòi hỏi của thị trƣờng, khả năng thích ứng cũng nhƣ những đòi hỏi của 

nền kinh tế, môi trƣờng pháp lý về kinh tế, tài chính và TTCK. 

Ba là, nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả quản lý và giám sát của các cơ 

quan quản lý nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Để đảm bảo cho thị 

trƣờng trái phiếu doanh nghiệp hoạt động an toàn, công bằng và bảo vệ quyền lợi chính 

đáng cho nhà đầu tƣ cũng nhƣ việc quản lý giám sát thị trƣờng, nhằm mục tiêu phát triển 

thị trƣờng theo đúng định hƣớng, hệ thống giám sát cần đƣợc tổ chức chặt chẽ và có sự 

phân cấp quản lý với các mức độ khác nhau. Tổ chức giám sát tại các tổ chức kinh doanh 

chứng khoán; bao gồm các công ty chứng khoán, các tổ chức phụ trợ trên thị trƣờng. Các 

tổ chức này đều phải thành lập các bộ phận giám sát, điều tra và kiểm toán nội bộ. Ngoài 

ra, các tổ chức này còn chịu sự kiểm tra giám sát của các tổ chức có chức năng quản lý, 
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giám sát cấp trên đó là Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN và các tổ chức thanh tra, 

kiểm toán của nhà nƣớc. Tổ chức giám sát tại thị trƣờng giao dịch tập trung (Sở Giao dịch 

chứng khoán). Đây là những tổ chức tự quản, phải thành lập các bộ phận giám sát thƣờng 

xuyên và bộ phận thanh tra chuyên biệt. Ngoài ra, còn phải có bộ phận thanh tra giám sát 

và kiểm toán đối với các công ty chứng khoán thành viên, các công ty niêm yết và bộ phận 

này chịu sự quản lý, giám sát của UBCKNN. 

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chứng khoán cho 

các doanh nghiệp và nhà đầu tư: Một trong những yếu tố làm hạn chế sự phát triển của 

thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua chính là sự am hiểu về thị trƣờng 

của các doanh nghiệp và công chúng đầu tƣ. Chừng nào các doanh nghiệp còn chƣa nhận 

thức đƣợc những ƣu điểm của kênh tài trợ vốn thông qua phát hành trái phiếu thì khi đó 

nguồn cung của thị trƣờng sẽ bị ảnh hƣởng. Về phía công chúng đầu tƣ, nếu chƣa có 

những hiểu biết nhất định về chứng khoán nói chung và thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp 

nói riêng thì sẽ không mạnh dạn tham gia đầu tƣ vào thị trƣờng, khi đó cầu về trái phiếu 

doanh nghiệp cũng bị giảm sút. Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải trang bị những kiến 

thức về TTCK cũng nhƣ thị trƣờng trái phiếu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ để họ có những chiến lƣợc huy động vốn phù hợp, trong đó phát hành 

TPDN sẽ là một lựa chọn tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Về phía công chúng đầu tƣ, việc 

tuyên truyền phổ biến kiến thức về chứng khoán và TTCK nhằm tăng cầu chứng khoán, 

trong đó có TPDN là việc làm hết sức cần thiết. Khác với các quốc gia phát triển, khi 

TTCK tập trung đƣợc hình thành thì công chúng đầu tƣ đã có những kiến thức cơ bản về 

chứng khoán và TTCK thông qua các giao dịch tự phát đã hình thành trƣớc đó, còn đối với 

Việt Nam thì đại bộ phận công chúng vẫn còn ít hiểu biết về TTCK. Do vậy, để công 

chúng đầu tƣ mạnh dạn tham gia vào thị trƣờng; công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức 

về chứng khoán và TTCK cho công chúng đầu tƣ trong thời gian tới cần phải đƣợc đẩy 

mạnh hơn nữa dƣới nhiều hình thức nhƣ các khóa đào tạo, các buổi tọa đàm, hội thảo, tƣ 

vấn, qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng... 
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Vận dụng kế toán xanh  

tại Việt Nam hiện nay 

Lê Thu Hà - CQ57/21.02CLC 

iện nay, kế toán xanh đƣợc coi là một công cụ quan trọng liên quan đến các khía 

cạnh ảnh hƣởng của môi trƣờng tự nhiên đối với nền kinh tế và đƣợc xem là 

hƣớng chuyển đổi theo phƣơng thức phát triển bền vững, hƣớng tới phát triển 

nền kinh tế xanh. Vận dụng kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững cũng là hƣớng 

tiếp cận mới và lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới và cũng là xu 

hƣớng mà Việt Nam hƣớng tới. 

Khái quát về kế toán xanh 

Kế toán xanh là phƣơng thức kế toán cố gắng tính toán các chi phí môi trƣờng vào 

kết quả tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích của kế toán xanh là giúp các 

doanh nghiệp hiểu và quản lý các mục tiêu kinh tế truyền thống và mục tiêu môi trƣờng, từ 

đó hƣớng đến mục tiêu phát triển bền vững. Kế toán xanh có thể hiểu là một hệ thống kế 

toán hiện đại và toàn diện nhằm ghi chép, tổng hợp và lập báo cáo cho một tổ chức, để 

phản ánh đầy đủ các nội dung về tài sản, nợ phải trả, vốn đầu tƣ, nguồn thu và các khoản 

chi cho môi trƣờng xanh của quốc gia. 

Kế toán xanh nói chung và kế toán môi trƣờng nói riêng là một bộ phận của tăng 

trƣởng xanh, hƣớng đến mục tiêu “do con ngƣời, vì con ngƣời”, góp phần tạo sự ổn định, 

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

Một số l i  ch của kế toán xanh 

Dù là một lĩnh vực mới, song kế toán xanh sớm đạt đƣợc những kết quả tích cực.  

Cụ thể: 

Thứ nhất, cung cấp thông tin, kiểm tra lợi nhuận, doanh thu và chi phí môi trƣờng 

của doanh nghiệp để từ đó nhà quản trị đƣa ra các quyết định sản xuất kinh doanh. Nếu 

thực hiện tốt kế toán xanh, sẽ hạn chế đƣợc các yếu tố đầu vào nguyên liệu, năng lƣợng, 

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

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

Thứ hai, cung cấp cho kế toán lƣờng trƣớc các tác động của môi trƣờng, một số yếu 

tố có thể gây ra cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức, từ đó giúp các nhà làm chính sách và 

quản trị doanh nghiệp có cách thức đối phó và giải quyết hợp lý. Nhờ đó, cũng sẽ giúp 

giảm các rủi ro về môi trƣờng cũng nhƣ rủi ro về sức khoẻ cộng đồng, đồng thời cải thiện 

công tác kế toán quản trị và tài chính môi trƣờng ở phạm vi doanh nghiệp. 

H 
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Thứ ba, khắc phục đƣợc nhƣợc điểm, hạn chế của kế toán truyền thống. Thực tế cho 

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

trƣờng. Rất nhiều chi phí liên quan đến môi trƣờng đang phản ánh chung trong các tài 

khoản chi phí quản lý và các nhà quản lý kinh tế không thể phát hiện, không thể thấy đƣợc 

quy mô và tính chất của chi phí môi trƣờng nói chung và từng khoản chi phí môi trƣờng 

nói riêng. 

Bên cạnh đó, nếu nhƣ kế toán truyền thống chỉ quan tâm đến khía cạnh tài chính 

doanh nghiệp thì kế toán môi trƣờng lại có sự kết nối giữa môi trƣờng và nền kinh tế. 

Thứ tư, việc áp dụng kế toán xanh, đặc biệt là kế toán môi trƣờng góp phần cung cấp 

thông tin chính xác, minh bạch, đầy đủ và trách nhiệm, từ đó giúp cải thiện hình ảnh của 

doanh nghiệp trong mắt cơ quan quản lý, cổ đông, nhà đầu tƣ và các đối tác kinh doanh. 

Trên thực tế, việc áp dụng kế toán xanh thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh 

của doanh nghiệp, từ đó làm hài lòng và củng cố đƣợc niềm tin của các bên liên quan. 

Thứ năm, kế toán môi trƣờng - một nội dung cụ thể của kế toán xanh trong hệ thống 

kế toán nói chung, góp phần tìm kiếm, cung cấp các thông tin quan trọng và cần thiết về 

các chi phí và doanh thu có liên quan đến môi trƣờng; hƣớng dẫn các doanh nghiệp, chủ 

dự án trong các quyết định kinh tế, khuyến khích họ nỗ lực trong việc sử dụng tài nguyên. 

Kh  khăn đ t ra khi vận dụng kế toán xanh tại Việt Nam hiện nay 

Vận dụng kế toán xanh nói chung và kế toán môi trƣờng nói riêng là một quá trình 

lâu dài, đòi hỏi cần phải đƣợc nghiêm túc thực hiện, nghiên cứu đầu tƣ để tạo đƣợc sự tăng 

trƣởng bền vững. Tuy nhiên, việc vận dụng kế toán xanh, trong đó có kế toán môi trƣờng ở 

nƣớc ta vẫn còn một số vấn đề đặt ra: 

Hiện nay, nhìn chung các quy định về tài chính, các chuẩn mực, chế độ kế toán của 

Nhà nƣớc và công cụ kế toán của doanh nghiệp chƣa cung cấp và đáp ứng đƣợc những 

thông tin cần thiết về các chi phí liên quan đến môi trƣờng theo các yêu cầu cho việc ra 

quyết định các hợp đồng và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Việt Nam hiện cũng đã 

ban hành một số quy định yêu cầu các doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ phải tiến hành đánh 

giá tác động đến môi trƣờng, phải đƣa ra hoặc triển khai các giải pháp xử lý môi trƣờng 

trƣớc khi thực hiện các dự án. Để thực hiện những quy định pháp lý đó, tất yếu phát sinh 

thêm nhiều loại chi phí với quy mô ngày càng lớn liên quan đến môi trƣờng, đến bảo vệ 

môi trƣờng, xử lý các tác động đến môi trƣờng và nâng cao chất lƣợng môi trƣờng trong 

hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp và trong triển khai các dự án đầu tƣ. 

Do vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có nhiều thông tin hơn về khía cạnh 

chi phí liên quan đến môi trƣờng phát sinh trong các hợp đồng của doanh nghiệp để đƣa ra 

đƣợc những quyết định đầu tƣ kinh doanh phù hợp. Qua đó, vừa có thể tìm kiếm lợi nhuận 

từ các dự án, vừa tránh đƣợc các khoản xử phạt liên quan đến môi trƣờng. Kế toán xanh 

nói chung và kế toán môi trƣờng nói riêng chính là công cụ quan trọng hỗ trợ các nhà quản 

trị doanh nghiệp. 
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Một số đề xu t khi vận dụng kế toán xanh vào thực tế 

Đứng trƣớc những khó khăn, thách thức đặt ra ở trên, nhằm đẩy mạnh việc vận dụng 

kế toán xanh, thời gian tới cần chú trọng triển khai các giải pháp sau: 

Về phía cơ quan quản lý 

Thứ nhất, cần nhận thức rằng đối với các quốc gia, khi mà yếu tố đầu vào của nền 

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

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

trình lâu dài và hợp lý. 

Thứ hai, hiện nay hệ thống kế toán đang áp dụng chƣa đủ điều kiện để các doanh 

nghiệp thực hiện kế toán môi trƣờng. Do vậy, với chủ trƣơng phát triển bền vững “xanh 

hóa nền kinh tế” của Đảng và Nhà nƣớc, các quy định về kế toán xanh cần tiếp tục đƣợc 

bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới. 

Thứ ba, tăng cƣờng các chế tài xử phạt, thực hiện tốt các chính sách thuế, phí môi 

trƣờng đối với doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức cũng nhƣ 

thực hiện trách nhiệm của mình đối với môi trƣờng và bảo vệ môi trƣờng. 

Thứ tư, có chính sách đãi ngộ, khuyến khích và biểu dƣơng các doanh nghiệp thực 

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

xanh trong hoạt động thực tiễn. Chẳng hạn nhƣ: Với những doanh nghiệp thực hiện tốt kế 

toán xanh trong một giai đoạn (thƣờng khoảng 5 năm) sẽ đƣợc ƣu tiên giảm hoặc giãn 

thuế, đƣợc ƣu đãi vay tín dụng cho các dự án khả thi... 

Về phía các doanh nghiệp 

Thứ nhất, cần thay đổi nhận thức trong việc ứng dụng kế toán xanh trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có nhiều thông tin hơn về 

khía cạnh chi phí liên quan đến môi trƣờng phát sinh trong các hợp đồng của doanh nghiệp 

để đƣa ra đƣợc các quyết định đầu tƣ kinh doanh phù hợp, qua đó vừa có thể tìm kiếm lợi 

nhuận từ các dự án, vừa tránh đƣợc các khoản xử phạt liên quan đến môi trƣờng. 

Thứ hai, tiếp tục tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực kế toán để đáp ứng 

đƣợc yêu cầu công việc trong bối cảnh mới, quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển 

nguồn nhân lực có trình độ. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://hoiketoanhcm.org.vn/vn/trao-doi/cac-nghien-cuu-ve-ke-toan-xanh-tren-the-gioi-vanhung-quy-

dinh-hien-nay-o-viet-nam/ 

Dương Thanh Huyền, Kế toán xanh và kế toán môi trường - Một số quan điểm hiện đại hiện nay, Tạp 

chí Kế toán - Kiểm toán 

Phạm Quang Chiến, Nghiên cứu khung lý thuyết về kế toán xanh và định hướng áp dụng vào Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập toàn cầu, Tạp chí Kế toán - Kiểm toán. 
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Kiềm chế lạm phát - ổn định giá cả  

thị trường trong bối cảnh giá xăng, dầu 

tăng mạnh 

Cù Hoàng Lâm Vũ - CQ58/01.02 

hững diễn biến của thị trƣờng xăng, dầu thế giới trong thời gian qua hết sức khó 

lƣờng và phức tạp, cuộc khủng hoảng năng lƣợng và lƣơng thực toàn cầu là 

nguồn cơn làm gia tăng tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia, nguy cơ này đã hiện hữu ở 

Việt Nam và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế nƣớc nhà. Thực trạng này đòi hỏi 

chúng ta phải bám sát diễn biến của thực tế và có các giải pháp hiệu quả kịp thời trong 

trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài để kiểm soát tốt giá xăng, dầu và kiềm chế tỷ lệ lạm phát, ổn 

định giá cả thị trƣờng. 

Nguyên nhân và những tác động của giá xăng, dầu thế giới đến thị trường  

Việt Nam 

Cuộc khủng hoảng năng lƣợng toàn cầu, đã và đang đặt ra nhiều thách thức, tạo ra 

nhiều trở lực cho tiến trình phục hồi kinh tế và ổn định đời sống xã hội của thế giới nói 

chung và nƣớc ta nói riêng trong giai đoạn bình thƣờng mới - hậu đại dịch Covid-19. 

Những diễn biến địa chính trị trên thế giới nhƣ xung đột Nga - Ukraina cùng việc các nƣớc 

gia tăng dự trữ xăng, dầu trong khi khối lƣợng khai thác và chế xuất của khối OPEC không 

đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đã tác động rất tiêu cực đến thị trƣờng xăng, dầu quốc tế đẩy 

giá cả mặt hàng này ngày càng leo thang. 

Do có nền kinh tế mở cửa và hội nhập sâu rộng, Việt Nam cũng đang phải đối đầu 

với những hệ lụy tiêu cực bởi giá cả xăng, dầu trong nƣớc bị đẩy lên theo giá cả của thế 

giới, tiềm tàng nguy cơ lạm phát gia tăng, ảnh hƣởng xấu đến đời sống của nhân dân. 

Trong phiên trả lời chất vấn trƣớc Quốc hội sáng ngày 8/6/2022, Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính Hồ Đức Phớc đã chỉ ra nguyên nhân khiến giá xăng, dầu trong nƣớc tăng cao đó là 

do giá xăng, dầu thế giới vẫn trên đà tăng và trữ lƣợng khai thác chế suất trong nƣớc chỉ 

đáp ứng khoảng 11 triệu tấn trong khi nguồn cung xăng, dầu những năm gần đây đều trên 

21 triệu tấn/năm, nhƣ vậy số lƣợng trên chỉ mới chiếm 55% và để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng 10 triệu tấn, tƣơng đƣơng 45% nhu cầu. Bên cạnh 

đó, việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đầu mối cung ứng khoảng 30-35% thị phần xăng, dầu 

tại Việt Nam cắt giảm công suất sản xuất trong thời gian vừa qua do khó khăn về tài chính 

cũng đã làm ảnh hƣởng không nhỏ đến nguồn cung và giá cả xăng, dầu trên thị trƣờng 

Việt Nam. 

N 
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Diễn biến bình ổn giá cả xăng, dầu trên thị trường Việt Nam thời gian qua và 

áp lực lạm phát đang gia tăng 

Trƣớc thực trạng này, nhằm bảo đảm nguồn cung không bị đứt gãy và khống chế, 

giảm thiểu các hệ lụy do giá xăng, dầu tăng cao lên nền kinh tế, chính phủ đã vận dụng 

linh hoạt nhiều giải pháp bình ổn nhƣ giảm 50% thuế môi trƣờng (tƣơng đƣơng giảm 

khoảng 24 000 tỷ tiền thu ngân sách) đồng thời sử dụng có hiệu quả các quỹ bình ổn, tăng 

cƣờng kiểm tra giám sát giá cả. Vì vậy giá xăng, dầu ở nƣớc ta tuy tăng đều qua các kỳ 

điều chỉnh giá nhƣng vẫn đang ở mức trung bình so với bình diện giá cả mặt hàng này của 

thế giới, thấp hơn giá xăng, dầu của nhiều quốc gia đang phát triển trong khu vực nhƣ Thái 

Lan, Lào, Campuchia... 

Tuy nhiên theo số liệu của Liên Bộ Tài chính - Công Thƣơng công bố, số dƣ quỹ 

bình ổn giá xăng, dầu đến hết quý I năm 2022 đã âm 169,920 tỉ đồng, cụ thể tính đến cuối 

tháng 12/2021, tổng số dƣ quỹ này là gần 899 tỉ đồng. Trong quý đầu năm nay, số tiền các 

doanh nghiệp bán lẻ xăng, dầu trích lập vào quỹ là gần 602 tỉ, tuy nhiên, số tiền quỹ phải 

chi ra để bình ổn giá xăng, dầu trên thị trƣờng lên tới 1.671 tỉ đồng. 

Khi các giải pháp kiểm soát giá chƣa kịp phát huy tối đa hiệu quả, việc xăng, dầu 

vẫn đang neo giá ở mức cao đã kéo theo xu hƣớng tăng giá của nhiều mặt hàng khác trên 

thị trƣờng, đặc biệt là các hàng hóa dịch vụ có sự liên hệ mật thiết với giá cả xăng, dầu nhƣ 

du lịch, vận tải... tạo ra áp lực lạm phát cho nền kinh tế. Theo số liệu Tổng cục Thống kê 

công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  từ đầu năm đến nay vẫn trên đà tăng, trong đó tháng 

5/2022 đã tăng lên 0,38% so với tháng 4/2022 và 2,86% so với cùng kỳ năm 2021. Trƣớc 

xu hƣớng giá cả leo thang nhƣ hiện nay nhiều nhận định không mấy khả quan về tỷ lệ lạm 

phát năm 2022 sẽ không chỉ dừng lại ở mốc 1,84% nhƣ năm ngoái mà sẽ xoay quanh mục 

tiêu 4% thậm chí có dự báo còn cho rằng sẽ vƣợt ngƣỡng 4,5%. 

Thực tế cho thấy trong tháng 5 vừa qua, 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng chính 

đã có tới 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trƣớc và chỉ một nhóm hàng giảm giá, trong 

đó nhóm dịch vụ giao thông vận tải có tỷ lệ tăng cao nhất lên tới 2,34% so với tháng trƣớc 

do nhu cầu đi lại của ngƣời dân tăng mạnh sau thời gian dài dịch bệnh cộng với việc giá cả 

xăng, dầu đang ở mức cao đã kéo theo giá dịch vụ giao thông công cộng tăng thêm 1,06%, 

riêng giá vận tải hành khách bằng đƣờng bộ tăng tới 1,91%. Điều đáng quan ngại là ngoài 

các hàng hóa dịnh vụ thực sự bị ảnh hƣởng bởi giá xăng, dầu còn có tình trạng “té nƣớc 

theo mƣa” một số loại hàng hóa cũng đẩy giá lên mức bất hợp lý mặc dù không thực sự 

chịu tác động bởi diễn biến của giá cả xăng, dầu. Đây là những hành vi gây ảnh hƣởng lớn 

tạo sức ép lạm phát không đáng có cho toàn nền kinh tế. 

Ngoài ra, để đẩy mạnh khôi phục sản xuất, phục hồi kinh tế Quốc hội đã thông qua 

“Gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” có quy mô 347 nghìn tỷ đồng với mục 

tiêu giải ngân 50% trong năm 2022 và phần còn lại trong năm 2023. Tuy nhiên, tiến độ 
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giải ngân của gói hỗ trợ này còn chậm chƣa tƣơng xứng với kỳ vọng của các nhà hoạch 

định chính sách và niềm mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân. Do đó, khi 

nguyên liệu đầu vào quan trọng là giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hƣởng lớn đến chu kỳ sản 

xuất kinh doanh làm giảm tổng cung của các doanh nghiệp tăng nguy cơ lạm phát đồng 

thời tạo sức ép chi tiêu cho ngƣời lao động, đặc biệt là những ngƣời lao động có thu nhập 

thấp, làm cản trở công cuộc hồi phục và phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID -19. 

Một số giải pháp kiềm chế lạm phát - ổn định giá cả thị trường trong bối cảnh 

giá xăng, dầu tiếp tục tăng mạnh ở nước ta 

Một là, tiếp tục giảm thuế đánh lên xăng, dầu: Hiện nay, trong giá mỗi một lít 

xăng sẽ có 4 loại thuế kèm theo là thuế Tiêu thụ đặc biệt (7-10% đối với xăng), thuế giá 

trị gia tăng (10%), thuế Nhập khẩu (10%), thuế Bảo vệ Môi trƣờng (300-2.000 VNĐ/Lít 

xăng, dầu). Đầu tháng tƣ vừa qua, sau khi Bộ Tài chính điều chỉnh giảm thuế Môi trƣờng 

nhƣ hiện nay, giá xăng đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên mức giảm trừ này vẫn chƣa thể 

ghìm lại đƣợc đà tăng giá. Do đó việc tiếp tục cân nhắc cắt giảm các sắc thuế liên quan 

đến xăng, dầu, đặc biệt là đối với dầu Diesel (loại dầu đóng vai trò là nguyên liệu đầu 

vào quan trọng trong công nghiệp sản xuất) là một giải pháp cấp bách, cần thiết trong 

trƣớc mắt, đồng thời với việc giảm thuế cần thực hiện tiết kiệm các nguồn chi gắn với 

điều chỉnh linh hoạt các chính sách để bảo đảm cân bằng cán cân ngân sách nhà nƣớc 

trong giai đoạn tới. 

Hai là, Chống buôn lậu xăng, dầu: Nhƣ đã nói ở trên, tuy giá cả xăng, dầu trong 

nƣớc đang trên đà tăng và liên tục đạp đổ các kỷ lục về giá, nhƣng do là nƣớc có khả năng 

tự cung ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ và có các biện pháp bình ổn hiệu quả, giá mặt 

hàng này ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Do 

đó nếu không kiểm soát đƣợc vấn nạn buôn lậu các giải pháp kìm hãm giá xăng sẽ không 

thể phát huy tác dụng, vì vậy cần đẩy mạnh hoạt động chống buôn lậu, siết chặt các cửa 

khẩu, rà soát canh phòng thƣờng xuyên các đƣờng mòn, lối mở cả trên các tuyến biên giới 

và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các đối tƣợng tuồn lậu xăng, dầu 

trong nƣớc ra nƣớc ngoài để thu lợi bất chính gây thất thoát nguồn cung ứng xăng, dầu và 

làm thất thu thuế. 

Ba là, tiếp tục phát huy hiệu quả quỹ bình ổn giá xăng, dầu: Thực tế thời gian vừa 

qua đã chứng minh quỹ bình ổn giá xăng, dầu là một công cụ kiểm soát giá hữu hiệu của 

chính phủ. Vì vậy cần có các giải pháp trích lập và sử dụng quỹ linh hoạt phù hợp với diễn 

biến giá cả xăng, dầu qua các kỳ điều chỉnh giá để quỹ này thực sự phát huy tối đa hiệu 

quả ngăn tình trạng giá xăng tăng nóng hoặc giảm sâu gây bất ổn cho thị trƣờng. 

Bốn là, tăng cường hoạt động, thanh tra, kiểm tra chống nâng khống giá bất hợp 

lý trên thị trường: Các lực lƣợng Quản lý Thị trƣờng các cấp, các địa phƣơng cần phối 

hợp với cơ quan Tiêu chuẩn Đo lƣờng phát huy vai trò là ngƣời bảo vệ giá, đẩy mạnh hoạt 
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động kiểm tra, thẩm định chất lƣợng các loại hàng hóa dịch vụ nhằm loại bỏ những sản 

phẩm kém chất lƣợng và ngăn chặn, xử lý nghiêm các gian thƣơng lợi dụng biến động giá 

xăng, dầu để thực hiện nâng khống giá bất hợp lý làm ảnh hƣởng đến bình diện giá cả thị 

trƣờng và tạo ra sức ép lạm phát cho nền kinh tế. 

Năm là, thúc đẩy Tổng cung: Chính phủ và các bộ, ban ngành, địa phƣơng cần tiếp 

tục điều hành linh hoạt các chính sách vĩ mô, tập trung giải quyết tháo gỡ các khó khăn 

vƣớng mắc cho doanh nghiệp, đơn giản thủ tục hành chính và cắt giảm các khoản phí, 

đồng thời cần phải quan tâm tạo điều kiện, đẩy mạnh giải ngân các khoản hỗ trợ nhƣ gói 

hỗ trợ phục hồi kinh tế quy mô 347 nghìn tỷ đồng nhằm giúp cho các doanh nghiệp phục 

hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng nguồn cung các mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ ra 

thị trƣờng để làm dịu giá cả, giảm áp lực lạm phát. 

Sáu là, phát triển ngành công nghiệp khai thác lọc hóa dầu: Hiện nay cả nƣớc có 

hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất và Nghi Sơn, tuy vậy đây là đầu mối cung ứng hơn 2/3 

lƣợng xăng, dầu ra thị trƣờng. Chính vì vậy Chính phủ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp 

đỡ, hỗ trợ để các nhà máy này vận hành tốt đảm bảo chỉ tiêu và hƣớng đến mở rộng quy 

mô, nâng cao công xuất sản suất và nguồn cung ứng xăng, dầu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và 

làm dịu giá cả thị trƣờng. Ngoài ra cũng cần xây dựng một chiến lƣợc phát triển ngành lọc 

hóa dầu thật đồng bộ, bài bản nhằm chấm dứt tình trạng bán dầu thô mua dầu thành phẩm 

lâu nay, giảm phụ thuộc vào nguồn xăng, dầu nhập khẩu trong tƣơng lai và sớm trở thành 

quốc gia xuất khẩu đƣợc xăng, dầu thành phẩm thu lại lợi ích kinh tế. 

Kết luận: Để đạt đƣợc mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả thị trƣờng, 

Việt Nam cần tiếp tục vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp đồng bộ, thực chất, trƣớc mắt 

cũng nhƣ lâu dài nhằm chủ động trong công tác kiểm soát giá cả và ngăn ngừa các tác 

động tiêu cực từ giá xăng, dầu lên thị trƣờng thƣơng mại nội địa. Từ đó khai thông rào cản, 

tạo đà phục hồi kinh tế đất nƣớc trong thời kỳ bình thƣờng mới. 
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Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn 

của ngân hàng thương mại 

Hà Thị Linh Chi - CQ58/15.02 

Ngô Thảo Trang - CQ59/22.02 

uy động vốn là nghiệp vụ mang tính truyền thống của ngân hàng thƣơng mại 

(NHTM). Là hoạt động cơ bản nhằm tạo ra tiền đề cho các hoạt động còn lại của 

ngân hàng. Nó quyết định quy mô, phạm vi hoạt động và quy mô mở rộng tín 

dụng của ngân hàng, quyết định đến khả năng thanh toán, chi trả, đảm bảo hoạt động cho 

ngân hàng trên thị trƣờng và đặc biệt nó quyết định đến năng lực cạnh tranh của NHTM 

trong nền kinh tế mở cửa nhƣ hiện nay. 

Hiệu quả huy động vốn là khả năng đáp ứng một cách kịp thời, nhanh chóng, đầy 

đủ, thƣờng xuyên, nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động của một ngân hàng cả về số lƣợng 

và cơ cấu sử dụng, với chi phí hợp lý và hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, đánh 

giá hiệu quả công tác huy động ở các Ngân hàng hiện nay thông qua các tiêu chí cơ bản là 

chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lƣợng. 

Chỉ tiêu định t nh 

 Quy trình, thủ tục phục vụ khách hàng 

Trong công cuộc đổi mới công nghệ 4.0 nhƣ hiện nay thì yếu tố quy trình - thủ tục là 

một trong những nhân tố hàng đầu quyết định việc ngân hàng có thu hút đƣợc nhiều khách 

hàng, có đƣợc nhiều khách hàng biết đến và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng hay không 

là yếu tố cần thiết. Do đó quy trình, thủ tục cần phải nhanh, gọn nhƣng lại không mất đi 

tính chuyên nghiệp trong đó. 

 Thái độ phục vụ 

Bên cạnh yếu tố quy trình, thủ tục thì các ngân hàng cũng nên quan tâm đến thái độ 

phục vụ khách hàng. Với thái độ phục vụ khách hàng nhiệt huyết sẽ luôn để lại ấn tƣợng 

tốt trong lòng khách hàng và sẽ thu hút và níu giữ khách hàng đến với ngân hàng. Để làm 

tốt điều này đòi hỏi chính các cán bộ nhân viên của ngân hàng kể từ ngƣời quản lý đến 

giao dịch viên hay là lễ tân phải có một thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp, phải luôn 

mỉm cƣời với khách hàng và sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng. 

 Tiện ích và sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ 

Nhu cầu của khách hàng luôn đa dạng và đổi mới nên để phục vụ khách hàng tốt 

hơn ngân hàng nên đa dạng đổi mới sản phẩm để phục vụ kịp thời nhu cầu ngày càng tăng 

của khách hàng. Một ngân hàng nếu cung cấp đủ các dịch vụ và các tiện ích đi kèm với 

H 
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dịch vụ thì chắc chắn ngân hàng đó sẽ đƣợc đông đảo khách hàng lựa chọn. Ngƣợc lại, nếu 

một ngân hàng cung cấp quá ít các dịch vụ, không đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách 

hàng thì khả năng ngân hàng đó sẽ bị ngân hàng bạn “cƣớp” mất khách. 

 Uy tín của ngân hàng 

Đó là hình ảnh của ngân hàng trong lòng khách hàng. Uy tín của mỗi ngân hàng 

đƣợc xây dựng, hình thành trong cả một quá trình lâu dài. Tâm lý của khách hàng khi thực 

hiện các giao dịch của mình thƣờng lựa chọn những NHTM lớn, lâu đời, có hiệu quả kinh 

doanh tốt. Đối với bản thân NHTM, việc chiếm đƣợc lòng tin của khách hàng là một thành 

công lớn trong tiến trình phát triển, là tiền đề cho việc huy động vốn. 

Có thể nói chỉ tiêu định tính là căn cứ đánh giá hiệu quả huy động vốn tại NHTM. 

Qua đó, các nhà lãnh đạo có thể có những nhận định sơ bộ về tình hình và hiệu quả hoạt 

động huy động của ngân hàng. Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời, phù hợp 

với thực trạng phát triển của ngân hàng. 

Chỉ tiêu định lư ng 

Vì các chỉ tiêu định tính rất khó để xác định đƣợc hiệu quả của hoạt động huy động 

vốn nên ngƣời ta thƣờng sử dụng các chỉ tiêu định lƣợng để đánh giá hiệu quả huy động 

vốn của ngân hàng. Thông qua các chỉ tiêu này ngân hàng có thể xác định một cách tƣơng 

đối chính xác về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng mình. Dƣới đây là một số chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn: 

 Quy mô nguồn vốn huy động 

Quy mô huy động vốn là tổng khối lƣợng vốn huy động mà NHTM huy động đƣợc 

trong một thời gian nhất định. 

Quy mô nguồn vốn huy động (NVHĐ của ngân hàng là một trong những chỉ tiêu 

phản ánh hiệu quả huy động vốn của ngân hàng). Trƣớc khi thực hiện một chiến lƣợc huy 

động vốn thì ngân hàng cần có kế hoạch đề ra xem liệu nguồn vốn mà ngân hàng cần cho 

hoạt động kinh doanh là bao nhiêu, sử dụng các hình thức huy động, chi phí có thể chấp 

nhận đƣợc là bao nhiêu, liệu có mang lại lợi nhuận cho ngân hàng không. Với quy mô huy 

động ngày càng tăng sẽ hỗ trợ vốn cho ngân hàng hoạt động, phát triển và mở rộng phạm 

vi hoạt động của mình, quy mô tăng trƣởng cũng tạo điều kiện nâng cao tính thanh khoản, 

tính ổn định và tăng niềm tin của khách hàng. 

 Tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động 

Vốn huy động tăng trƣởng ổn định sẽ khẳng định đƣợc vị thế, uy tín, thƣơng hiệu 

của ngân hàng. Vốn huy động tăng trƣởng theo thời gian sẽ đáp ứng nhu cầu tín dụng cũng 

nhƣ các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Vốn huy động tăng trƣởng ổn định sẽ 

tạo lập và định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh cụ thể của ngân hàng trong việc sử dụng vốn 

kinh doanh hiệu quả. 
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Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn huy động: 

Tốc độ tăng trƣởng NVHĐ =  

Chỉ tiêu này đánh giá sự tăng trƣởng của NVHĐ. Nếu tỷ lệ này > 100% cho thấy 

NVHĐ kỳ này tăng hơn so với kỳ trƣớc, chứng tỏ ngân hàng đã mở rộng quy mô hay nâng 

cao chất lƣợng công tác huy động vốn. Có thể sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá, so sánh 

với tốc độ tăng nguồn vốn của các chi nhánh khác trong cùng hệ thống một ngân hàng, 

hoặc so sánh với các ngân hàng khác trong cả nƣớc. 

 Cơ cấu nguồn vốn huy động 

Cơ cấu NVHĐ ảnh hƣởng tới cơ cấu tài sản và quyết định chi phí của NHTM. Cơ 

cấu huy động phải phù hợp với cơ cấu sử dụng. Nếu cơ cấu NVHĐ không phù hợp, không 

đáp ứng đƣợc yêu cầu sử dụng thì sẽ không tối đa đƣợc dƣ nợ tín dụng và đầu tƣ, ngƣợc 

lại cơ cấu huy động nhiều mà không sử dụng hết thì hoạt động không hiệu quả, NHTM 

vẫn phải chịu lãi suất trên phần huy động thừa. Nhìn chung, cơ cấu vốn đƣợc xem là hợp 

lý nếu các thành phần của nó đáp ứng đƣợc kế hoạch sử dụng vốn đồng thời với chi phí 

biến động thấp nhất. 

Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn huy động thƣờng đƣợc đánh giá thông qua chỉ tiêu: 

Tỉ trọng từng NVHĐ =  * 100% 

Trong đó:  

i: Có thể phân theo đối tƣợng huy động, kỳ hạn, sản phẩm huy động, loại tiền…  

Chỉ tiêu này phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các loại vốn huy động, tính hợp lý trong 

quá trình huy động các loại vốn khác nhau. Hơn nữa sự biến đổi về cơ cấu vốn sẽ kéo theo 

sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng vốn và theo đó là sự thay đổi về lợi nhuận, mức độ an 

toàn của ngân hàng. Do đó đặt ra yêu cầu ngân hàng phải luôn quan tâm, nghiên cứu thị 

trƣờng, để tìm ra nguyên nhân và biện pháp để đƣa ra cơ cấu huy động hợp lý. 

 Chi phí huy động vốn: 

Chi phí huy động vốn là toàn bộ chi phí ngân hàng bỏ ra để hƣởng quyền sử dụng 

một đồng vốn trong một thời gian nhất định. 

Chi phí huy động vốn bao gồm 2 phần: Chi phí trả lãi và chi phí phi lãi. Trong đó, 

khoản chi phí chính mà các ngân hàng quan tâm là chi phí trả lãi. Công tác huy động vốn 

của ngân hàng đƣợc đánh giá là hiệu quả cao về phƣơng diện chi phí thì ngân hàng phải 

đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Tìm kiếm các nguồn chi phí thấp nhất để đáp ứng nhu cầu cho vay và đầu tƣ trong 

khi vẫn thỏa mãn yêu cầu phù hợp về mặt quy mô, thời hạn và cơ cấu. 

- Tăng lợi nhuận cho ngân hàng mà không phải chấp nhận rủi ro cao vì sức ép tăng 

chi phí vốn. Về cơ bản, lợi nhuận ngân hàng đƣợc tính bằng tổng thu nhập trừ đi tổng chi 
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phí, mà phần lớn ở đây là chi phí trả lãi, do vậy để tối đa lợi nhuận, ngân hàng phải tối 

thiểu hóa chi phí hoạt động. 

- Việc xác định chi phí huy động vốn là việc làm rất hữu ích cho ngân hàng để từ đó 

xây dựng chính sách kinh doanh có hiệu quả. Các ngân hàng thƣờng xác định chi phí huy 

động vốn thông qua chỉ tiêu: chi phí trả lãi bình quân và chi phí phi lãi. 

Lãi suất bình quân =  

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí trả lãi cho một đồng vốn huy động của NHTM. Chi 

phí trả lãi bình quân giảm qua các năm, kèm theo sự tăng trƣởng về quy mô nguồn vốn, 

chứng tỏ công tác huy động vốn của ngân hàng đã đƣợc tổ chức một cách hiệu quả. 

 Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn: 

Sự hài hòa giữa huy động vốn và sử dụng vốn là một biện pháp nghiệp vụ và là công 

cụ quản lý của các nhà lãnh đạo ngân hàng, thông qua bảng cân đối vốn đã lập, các cán bộ 

ngân hàng xem xét, phân tích cơ cấu, tỉ trọng các nguồn vốn và từng khoản sử dụng để dự 

đoán nhu cầu biến động trong tƣơng lai, từ đó có chính sách huy động vốn thích hợp. Sự hài 

hòa giữa huy động vốn và sử dụng vốn chính là công tác cân đối vốn của các ngân hàng. 

Hệ số biến động của NVHĐ  

so với tín dụng và đầu tƣ 
=   

Chỉ tiêu này phản ánh sự cân đối giữa NVHĐ đƣợc với hoạt động tín dụng, đầu tƣ 

của NHTM. 

- Nếu hệ số này > 1 thì hiệu quả sử dụng vốn kém, diễn ra tình trạng ứ đọng vốn. 

NHTM cần phải tìm ra nguyên nhân gây ứ đọng vốn để có biện pháp kịp thời trong hoạt 

động giải quyết đầu ra cho NVHĐ đƣợc, tránh tình trạng lãng phí, đồng thời phải thực 

hiện công tác huy động vốn một cách phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. 

- Nếu hệ số này < 1 thì hiệu quả hoạt động huy động vốn chƣa tốt, không đáp ứng đủ 

nhu cầu của thị trƣờng. NHTM cần phải có biện pháp tăng cƣờng huy động vốn, bên cạnh 

đó NHTM cũng phải kiểm tra dự trữ thanh khoản của Ngân hàng để tránh rủi ro thiếu vốn 

khả dụng. 

- Nếu hệ số này = 1 cho thấy hiệu quả hoạt động huy động vốn đã đáp ứng đủ nhu 

cầu của thị trƣờng. Đây là biểu hiện hoạt động có hiệu quả NHTM không chỉ trên mặt huy 

động vốn mà còn trên mặt sử dụng vốn. 
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Xu hướng và giải pháp "Xanh h a"  

công nghiệp dệt may ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - CQ57/16.02 

rong những năm qua, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đã có những bƣớc 

phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trƣởng của 

nền kinh tế. Trong tất cả các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hiện nay, dệt may 

là ngành có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trƣởng cao và là một trong những ngành 

hàng xuất khẩu chủ lực, giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trƣởng của nền kinh tế, 

chiếm 12 - 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc. Tuy nhiên, ngành dệt may đang 

đối mặt với nhiều thách thức về môi trƣờng khi là ngành tiêu tốn nhiều năng lƣợng, nƣớc 

và xả thải ra môi trƣờng. Điều này đã tạo nên xu hƣớng “xanh hóa” ngành dệt may. 

Thực trạng phát triển ngành công nghiệp dệt may ở Việt Nam 

Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, giải 

quyết việc làm cho khoảng 3 triệu lao động và đang có đà tăng trƣởng tốt, với xuất khẩu 

năm 2021 đạt mức 39 tỷ USD (tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 

2019); kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 43,5 tỷ USD năm 2022 theo kịch bản 

tích cực nhất mà ngành đề ra. Hiện tại, trong ngành có 70% là doanh nghiệp may, 6% là 

sợi, 17% là dệt, 4% là nhuộm và hoàn tất, còn lại 3% là các đơn vị phụ trợ. Trong số đó, 

85% doanh nghiệp may là gia công CMT (cắt - may - làm sạch) và 15% là thực hiện FOB, 

tức là doanh nghiệp chủ động từ nguồn hàng, máy móc, chi phí, nhân công cho tới khi 

chuyển hàng ra ngoài cảng biển. 

Hoạt động sản xuất của ngành dệt may bao gồm nhiều công đoạn, từ phát triển 

nguồn nguyên liệu (trồng cây nguyên liệu, sản xuất bông xơ) cho tới kéo sợi, dệt vải, 

nhuộm hoàn tất, may và tiêu thụ sản phẩm. 

Tùy thuộc vào đặc thù của từng công đoạn sản xuất mà phát sinh ra nhiều dạng ô 

nhiễm nhƣ: Bụi, tiếng ồn, nhiệt dƣ, chất thải rắn, khí thải và nƣớc thải… Những đặc trƣng 

của loại nƣớc thải này có pH, nhiệt độ, COD cao và độ màu tƣơng đối cao. Tại Việt Nam, 

phải mất 2.700 lít nƣớc để làm một chiếc áo phông cotton và 17%-20% ô nhiễm nguồn 

nƣớc công nghiệp xuất phát từ việc dệt nhuộm và xử lý dệt may. Nhiều vật liệu sử dụng 

trong quá trình tạo ra sản phẩm dệt may nhƣ kim loại nặng, chất chống cháy, amoniac,... là 

hóa chất độc hại, đe dọa môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. Ƣớc tính hóa chất sử dụng tại 

các doanh nghiệp dệt nhuộm từ 500-2.000kg/tấn sản phẩm. Chính vì thế, các nhà nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng “Dệt may là ngành công nghiệp có mức độ gây ô nhiễm đứng thứ 2 so 

với các ngành khác trên toàn cầu”. 

T 
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Động lực và xu hướng phát triển 

Trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam ký kết đều có cam kết về bảo vệ môi 

trƣờng và phát thải thấp. Các sản phẩm nhãn hàng ngày càng đƣợc đánh giá khắt khe hơn 

về yêu cầu phát triển bền vững trên cơ sở mức độ tuân thủ của doanh nghiệp về môi 

trƣờng, xã hội, trách nhiệm đối với ngƣời lao động, ngƣời tiêu dùng toàn cầu. Điều này 

khiến Việt Nam cần xanh hóa ngành dệt may để tận dụng các cơ hội miễn/giảm thuế từ 

FTA với châu Âu và các nƣớc (EVFTA, CPTPP…), đảm bảo các yêu cầu của FTA về 

nguồn nguyên liệu từ vải, sợi đảm bảo các tiêu chuẩn môi trƣờng, xã hội. “Xanh hóa” giúp 

quản lý chặt chẽ hơn tiêu thụ năng lƣợng điện, nƣớc, khí thải, nƣớc thải, hóa chất, tiết 

kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh, tạo môi trƣờng làm việc tốt 

hơn, xanh, sạch hơn. 

Xanh hóa ngành dệt may Việt Nam không chỉ là vấn đề về công nghệ, chuyển đổi 

sang năng lƣợng sạch mà còn là công cuộc đòi hỏi sự cân bằng giữa 3 yếu tố: Môi trƣờng - 

Kinh tế - Xã hội (WWF-Việt Nam). 

- Về môi trƣờng: Xanh hóa ngành dệt may sẽ giảm tác động tiêu cực của doanh 

nghiệp lên môi trƣờng, đặc biệt là về vấn đề tiêu hao nƣớc và xả nƣớc thải. 

- Về kinh tế: Các nhà sản xuất dệt may “xanh” sẽ thu hút đƣợc đơn hàng ổn định ở 

mức giá hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể tiết kiệm chi phí sản xuất do giảm tiêu 

hao năng lƣợng, nƣớc, hóa chất, và giảm chi phí xử lý chất thải. 

- Về xã hội: Nhận thức của cộng đồng và ngƣời tiêu dùng về các vấn đề môi trƣờng 

ngày càng đƣợc nâng cao, với 86% ngƣời tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả hơn 10% đối với 

các sản phẩm có tính bền vững và thân thiện với môi trƣờng (Nielsen). 

Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp hƣớng đến đầu tƣ công nghệ 

sản xuất hiện đại, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm tiêu thụ trên thị trƣờng thế giới, cũng 

nhƣ trong nƣớc. 

Trên thế giới, xu hƣớng phát triển công nghiệp xanh tập trung vào hai mục tiêu 

chính là hạn chế phát thải khí CO2, hóa chất độc hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất 

ra ngoài môi trƣờng; đồng thời, nghiên cứu phát triển các nguồn năng lƣợng mới, sạch vào 

sản xuất công nghiệp nhƣ năng lƣợng gió, năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng sinh học máy 

móc kỹ thuật mới, thân thiện với môi trƣờng. 

Theo tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (WWF) - Việt Nam và Hiệp hội Dệt May 

Việt Nam (VITAS), khái niệm “xanh hóa” ngành dệt may mang ý nghĩa là ngành sẽ hoạt 

động theo hƣớng sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, loại bỏ các 

chất gây lo ngại và loại trừ phát sinh vi sợi; biến đổi cách thức thiết kế quần áo, bán và sử 
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dụng sao cho có thể giảm thải ra tự nhiên; cải thiện triệt để khả năng tái chế bằng cách 

thay đổi thiết kế, thu hồi và tái sản xuất; hƣớng tới sử dụng nguồn nhiên liệu tái tạo. Chiến 

lƣợc hƣớng đến chuyển đổi xanh bao gồm: Tiếp cận chuỗi cung ứng xanh, sử dụng hiệu 

quả và bền vững các nguồn tài nguyên, giảm chi phí sản xuất; song hành với giảm chi phí 

khai thác tài nguyên (cho nguyên liệu, nƣớc, năng lƣợng và hóa chất) và phát thải nguy hại 

vào môi trƣờng; áp dụng kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch hơn, giảm thiểu chất thải, cộng 

sinh công nghiệp hƣớng đến một nền kinh tế dệt may tuần hoàn nhằm loại bỏ các chất gây 

quan ngại và phát thải vi sợi; biến đổi cách thức thiết kế quần áo, bán và sử dụng sao cho 

có thể giảm thải ra tự nhiên; cải thiện triệt để khả năng tái chế bằng cách thay đổi thiết kế, 

thu gom và tái sản xuất; hƣớng tới sử dụng nguyên liệu tái tạo. 

Thời gian qua, WWF đã phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam triển khai dự án 

“Xanh hóa ngành dệt may Việt Nam thông qua cải thiện quản lý nƣớc và năng lƣợng bền 

vững” nhằm thúc đẩy quản lý lƣu vực sông tốt hơn, cải thiện chất lƣợng nguồn nƣớc và sử 

dụng năng lƣợng bền vững. Sự chuyển đổi xanh ngành dệt may sẽ giúp tiết kiệm chi phí 

sản xuất, giảm nhẹ sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, cũng nhƣ giảm thiểu các ảnh 

hƣởng bất lợi của quá trình sản xuất đến môi trƣờng. Theo VITAS, mục tiêu đến năm 

2023, các doanh nghiệp dệt may thành viên Ủy ban Bền vững VITAS giảm đƣợc 15% tiêu 

thụ năng lƣợng, 20% tiêu thụ nƣớc; trong đó, có hai khu công nghiệp dệt may cải thiện 

hiệu quả năng lƣợng và tuần hoàn nƣớc. 

Giải pháp “Xanh h a” ngành dệt may 

Ngành dệt may Việt Nam cần có những bƣớc chuẩn bị rất dài để thích ứng với xu 

hƣớng, nếu không sẽ nguy cơ xảy ra những rủi ro lớn, ảnh hƣởng đến tình hình sản xuất - 

kinh doanh của doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, các doanh nghiệp dệt may, 

Nhà nƣớc cần phải tập trung thực hiện một số giải pháp nhƣ sau: 

Thứ nhất, đầu tƣ phát triển khoa học và công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin 

về thu nhận và quản lý dữ liệu giúp quá trình nhuộm dần ít phụ thuộc vào kỹ năng của 

ngƣời lập đơn công nghệ, ổn định chất lƣợng mẻ nhuộm, cũng nhƣ tăng cƣờng tỷ lệ RFT 

(đúng ngay từ đầu) ở mức 95 - 98% thay vì 70 - 80% nếu không ứng dụng; mở rộng sử 

dụng rô-bốt trong việc trải và cắt vải giúp giảm nhân công tới 80% và tiết kiệm vật liệu 

3%; áp dụng công nghệ nhuộm không nƣớc, sử dụng máy nhuộm dung tỷ thấp 1:3 thay 

cho 1:8; xây dựng các khu công nghiệp dệt may lớn, tập trung theo yêu cầu Khu Công 

nghiệp Xanh, có hệ thống xử lý nƣớc thải, bảo vệ môi trƣờng... để đáp ứng phần nào về 

nguồn nguyên liệu cho ngành cũng là một trọng tâm ƣu tiên của ngành trong thời gian tới. 

Thứ hai, bên cạnh đầu tƣ máy móc thì cũng cần đào tạo nguồn nhân lực. Việc nâng 

cấp kiến thức và kỹ năng của nhân lực ngành dệt may và sợi dệt sẽ phục vụ cho ứng dụng 

khoa học công nghệ của doanh nghiệp. 
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Thứ ba, nghiên cứu sử dụng các loại sợi vải xanh, nguồn năng lƣợng sạch, hƣớng 

tới phát triển bền vững. 

Tại hội nghị chuyên đề về mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG 

Symposium) trong khuôn khổ năm APEC 2022 đƣợc tổ chức tại Thái Lan ngày 20-5, bà 

Trần Hoàng Phú Xuân, Tổng Giám đốc Công ty CP Kết Nối Thời Trang (Faslink), đại 

diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị, đã chia sẻ thành công trong hành trình 

thƣơng mại hóa các loại sợi vải "xanh" và tiên phong đƣa ra thị trƣờng nhiều loại vải làm 

từ sợi sen, cà phê, bạc hà, tre than đá và hàu… 

Thứ tư, Nhà nƣớc cần có thêm các hỗ trợ thiết thực khác nhƣ đẩy mạnh tuyên 

truyền, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông giúp ngành dệt may chuẩn hóa và nhân 

rộng mô hình chuyển đổi xanh; tăng cƣờng tiếp cận vốn tín dụng cho dự án đầu tƣ xanh; 

phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát  triển nguồn nhân lực và tài trợ về mặt 

nghiên cứu đối với những dự án đầu tƣ xanh của doanh nghiệp; rà soát và tham khảo các 

tiêu chuẩn/yêu cầu quốc tế để thiết lập và cập nhật định kỳ các tiêu chuẩn và định mức của 

ngành dệt may về chất thải, tiêu thụ năng lƣợng, sử dụng nƣớc, sử dụng vật liệu và hóa 

chất (danh mục các chất cấm sử dụng trong sản xuất, tuân thủ sức khỏe và an toàn) áp 

dụng cho các doanh nghiệp sản xuất trong ngành; tăng cƣờng kiểm tra và xử phạt nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng. 

Thứ năm, cần tăng cƣờng vai trò VITAS phối hợp với các tổ chức quốc tế xây dựng 

và triển khai các dự án cho mục tiêu xanh hóa dệt may, nhƣ Dự án “Xanh hóa ngành dệt 

may Việt Nam thông qua cải thiện quản lý nƣớc và năng lƣợng bền vững" của Tổ chức 

Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) phối hợp với VITAS hay Nhóm Tài nguyên nƣớc 

năm 2030 thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) hoạt động ở Việt Nam từ năm 2016. 

T m lại, “xanh hóa” là yêu cầu bắt buộc với mỗi doanh nghiệp nói chung, trong 

ngành dệt may nói riêng phải thích ứng để thay đổi và đi xa hơn nữa vì một thế giới hội 

nhập và phát triển bền vững. 

 

Tài liệu tham khảo 

https://tapchinganhang.gov.vn/xanh-hoa-cong-nghiep-det-may-xu-huong-va-giai-phap-can-co-o-viet-

nam.htm 

https://nld.com.vn/kinh-te/nganh-det-may-truoc-nguong-cua-xanh-hoa-20220523212026865.htm 
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Giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực  

kế toán tại Việt Nam 

Lê Thị Thu Giang; Đ ng Lê Thu Hiền - CQ57/22.01 

ới sự phát triển ngày càng cao của công nghệ kỹ thuật số đã có tác động không 

thể so sánh đƣợc trên nhiều khía cạnh của nền văn minh ngày nay. Chuyển đổi 

kỹ thuật số (DT) đã xác định lại cấu trúc công nghiệp và các mô hình kinh doanh 

đƣợc đổi mới. Do đó, trong bối cảnh CMCN 4.0, các dịch vụ tài chính và kế toán phải đối 

mặt với những mối đe dọa, thách thức và cơ hội mới. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực kế 

toán nhìn nhận nhƣ thế nào về hiện tƣợng này? Bài báo này nhằm mục đích trả lời câu hỏi 

này bằng cách tiếp cận định tính và đƣa ra các khuyến nghị. Nghiên cứu chỉ ra rằng khả 

năng chống lại sự thay đổi, văn hóa tổ chức và giá cả dƣờng nhƣ là những rào cản chính 

đối với DT trong kế toán. Bài báo này góp phần hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán và 

ngƣời làm kế toán tại các tổ chức và xã hội trong bối cảnh kỷ nguyên số. 

Tổng quan về chuyển đổi số 

Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới, nhƣng đến khi cách mạng công nghiệp 

lần thứ tƣ bùng nổ, DT mới xuất hiện và trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Có rất 

nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau về chuyển đổi số. 

Theo Công ty Nghiên cứu và Tƣ vấn công nghệ thông tin Gartner, chuyển đổi số là 

việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh 

thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tƣ duy lại cách thức các tổ 

chức tập hợp mọi ngƣời, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới. 

Theo quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình 

thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới 

nhƣ dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện  toán đám mây (Cloud)... thay đổi 

phƣơng thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. 

Nhƣ vậy có thể hiểu rằng, chuyển đổi số 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. 

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, tất cả các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực kế 

toán nói riêng gặp không ít khó khăn, đó là sự thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán chất 

lƣợng cao; sự không phù hợp giữa tƣ duy lối mòn cũ và văn hoá doanh nghiệp với sự đổi 

mới công nghệ số hay thách thức tụt hậu xa. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

thì chất lƣợng kém, bảo mật thấp hoặc thách thức về khuôn khổ pháp lý cho các vấn đề 

công nghệ mới… 

V 
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Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam 

Nghiên cứu này đóng góp vào tài liệu về quản trị và kế toán trong doanh nghiệp nói 
chung và về chuyển đổi kỹ thuật số của các công ty kế toán nói riêng. Nó chứng tỏ rằng 
công nghệ kỹ thuật số sẽ chuyển đổi vai trò kế toán nhƣ một cơ chế quản trị và hạn chế 
quyền lực tùy ý của các nhà quản lý. Nó cũng góp phần làm phong phú thêm công việc về 
chất lƣợng kế toán và nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi các chuẩn mực kế toán bằng cách 
tích hợp các công nghệ mới. Trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình, các công ty 
có thể sử dụng một số khuyến nghị. Tóm lại, các công ty kế toán có thể: 

Thứ nhất, sử dụng công nghệ phù hợp và đầu tư vào việc đào tạo nhân viên và cộng 
sự của công ty 

Trƣớc mắt các doanh nghiệp cần xây dựng Big Data để đáp ứng số liệu giao dịch 
ngày một lớn; ứng dụng công nghệ Blockchain để phân tích, xử lý dữ liệu, đảm bảo an 
ninh, an toàn về bảo mật. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần cập nhật dữ liệu 
thƣờng xuyên, lƣu trữ các dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu tài chính và phi tài chính; tích hợp 
phần mềm kế toán với hệ thống quản trị trong hệ thống công nghệ thông tin chung; xây 
dựng phần mềm kế toán,… Đồng thời, các quy định mang tính trói buộc, hạn chế quá trình 
chuyển đổi số cần đƣợc xem xét để điều chỉnh hoặc dỡ bỏ. 

Ngoài ra cần có những biện pháp quyết liệt để thực hiện trong bối cảnh lĩnh vực kế 
toán của Việt Nam chƣa theo kịp đƣợc với xu hƣớng mới, trong đó cần chú trọng việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng công nghệ tƣơng ứng. Sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng internet 
sẽ đặt ra những giới hạn cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong lĩnh vực kế toán nói 
riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Đây là bài toán nan giải của lĩnh vực kế toán, do việc 
đầu tƣ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng số không phải là việc có thể tiến hành nhanh, trong 
khi việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực kế toán sẽ diễn ra rất nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, rất khó để tiếp cận công nghệ chỉ trong một thời gian ngắn. Các DN 
phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đầu tƣ vào công nghệ mới và đào tạo nhân viên kế 
toán. Tuy nhiên, việc đầu tƣ vào công nghệ mới cũng phụ thuộc vào định hƣớng phát triển 
và tƣ duy của các nhà quản trị DN. 

Thứ hai, thiết lập các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển quan hệ đối tác 
với các cơ sở ươm tạo hoặc các công ty kỹ thuật số khác về các vấn đề liên quan đến việc 
phát triển các công cụ mới để khai thác và kiểm soát dữ liệu, v.v... 

Tăng cƣờng, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế. Tăng cƣờng mối quan hệ, tranh 

thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán và các tổ chức 
phi chính phủ trong việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán và trong 
việc hỗ trợ các dự án đổi mới mô hình quản lý nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, cũng nhƣ 
các kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ gắn với ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 vào hoạt động. 

Thứ ba, thiết lập văn hóa đổi mới ở mọi cấp độ để luôn chú ý đến sự phát triển của 
thị trường và không ngừng phát triển các dịch vụ kế toán. 

Thay đổi nhận thức về tác động của công nghệ số nói chung và CMCN 4.0 nói riêng 
đến hoạt động lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Quá trình số hóa lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
của Việt Nam là xu thế không thể tránh khỏi, bởi vì các hoạt động kinh tế ngày càng đa 
dạng và phong phú. Điều quan trọng là những tiến bộ từ cuộc CMCN 4.0 sẽ trở thành 
động lực giúp các cá nhân, DN, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán trong nƣớc phát 
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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. 

Thứ tư, thành lập các nhóm để làm việc về bảo mật việc chuyển dữ liệu của khách 
hàng và thu thập dữ liệu theo cách tương thích với các công cụ của công ty. 

Chú trọng an toàn, bảo mật thông tin gắn với an ninh mạng trƣớc sự đe dọa tấn công 
của tội phạm mạng. Các nguy cơ bị mất cắp các dữ liệu thông tin kế toán, kiểm toán là rất 
hiện hữu trong môi trƣờng mạng. Đây là một nguy cơ lớn mà các kế toán cần nhận thức 
đƣợc và chuẩn bị cho những vấn đề có thể xảy ra khi ứng dụng các công nghệ mới. Do 
vậy, cần chú trọng xây dựng hệ thống an ninh mạng, đảm bảo bảo mật cao thông tin dữ 
liệu kế toán, kiểm toán. 

Thứ năm, thiết lập chính sách tuyển dụng mới tập trung vào các kỹ năng và tài 
năng mới của kỹ thuật số (nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu…) và hồ sơ kỹ năng 
kép (trường kỹ thuật bằng kép và trường kinh doanh). 

Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng những thay đổi trong lĩnh vực kế 
toán. Dƣới sự tác động của CMCN 4.0, các dữ liệu về hồ sơ, giấy tờ kế toán sẽ dần đƣợc 
chuyển sang dạng số hóa, làm cho các kế toán viên với những kỹ năng thông thƣờng khó 
có thể nắm bắt đƣợc sự đa dạng về loại hình và hình thức giao dịch số. Các xu hƣớng mới 
trong lĩnh vực kế toán cũng đặt ra yêu cầu phát triển mới các nhóm kỹ năng cần thiết cho 
các kế toán viên. Bên cạnh những kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ kế toán, các kế 
toán viên cũng cần các kỹ năng và kiến thức về luật pháp, công nghệ thông tin, truyền 
thông và quản lý. 

CMCN 4.0 tác động đến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên trong 
lĩnh vực kế toán, khuyến khích các cá nhân nỗ lực học tập nâng cao trình độ khoa học 
công nghệ, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn. Điều đó 
đặt ra yêu cầu cho các cơ sở đào tạo và bản thân doanh nghiệp cần phải thay đổi các 
chƣơng trình đào tạo và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực kế toán. 

Trọng tâm hƣớng tới chuyển đổi số bao gồm: Rà soát và điều chỉnh từng bƣớc các 
chƣơng trình đào tạo hiện có theo hƣớng cập nhật nội dung về khoa học kế toán đã đƣợc 
quốc tế thừa nhận kết hợp ứng dụng chuyển đổi số vào các chƣơng trình đào tạo này; nghiên 
cứu xây dựng các môn học, học phần, chƣơng trình đào tạo mới ứng dụng chuyển đổi số ở 
mức độ cao, tăng cƣờng các nội dung thực hành nghiệp vụ kế toán, trong môi trƣờng chuyển 
đổi số thông qua chƣơng trình đào tạo chính thức và các hoạt động bổ trợ cho sinh viên. 

Các đơn vị đào tạo cần tổ chức các chƣơng trình thực tế giúp sinh viên có cơ hội tiếp 
cận sớm với thực hành kế toán tại DN; tổ chức các tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng 
viên và các chuyên gia thực hành kế toán tại nhiều DN, đặc biệt là các DN hoạt động trong 
lĩnh vực kinh doanh phần mềm kế toán, khai thác dữ liệu kế toán. Các hoạt động này nhằm 
hƣớng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kế toán có đầy đủ năng lực chuyên môn, những 
kỹ năng cần thiết để tăng khả năng thích ứng công việc và cơ hội khởi nghiệp thành công. 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-chuyen-doi-so- trong-linh-vuc-ke-toan-kiem-

toan-tai-viet-nam-345043.html 

https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119751 

https://doi.org/10.3390/informatics9010019 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-tai-viet-nam-345043.html
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-tai-viet-nam-345043.html
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Hoạt động đào tạo và phát triển  

nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp 

tại Việt Nam 

Đỗ Hữu Khánh - CQ59/06.02CLC 

ào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng nhân lực (NL) để đáp ứng yêu cầu công việc 
của tổ chức hay chính là để nâng cao tính hiệu quả của tổ chức, đáp ứng nhu cầu 
tồn tại và phát triển của tổ chức ở hiện tại và tƣơng lai. Trong điều kiện xã hội 
phát triển nhƣ ngày nay, nhu cầu của con ngƣời ngày càng đòi hỏi cao hơn theo 

tiêu chí là giá cả không ngừng giảm xuống, chất lƣợng sản phẩm không ngừng đƣợc cải 
tiến. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại phải chú trọng đến việc đổi mới công nghệ sản 
xuất, nâng cao hàm lƣợng chất xám có trong một sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ 
giá thành sản phẩm nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng. Làm đƣợc điều này đòi hỏi phải có đội 
ngũ với nhân viên năng động, luôn bám sát nhu cầu thị hiếu của khách hàng, kịp thời đáp 
ứng nhanh nhất theo sự thay đổi đó. Một lực lƣợng lao động chất lƣợng cao luôn là lợi  thế 
cạnh tranh vững chắc cho các doanh nghiệp. Ở một khía cạnh khác, đầu tƣ vào con ngƣời 
đƣợc xem là cách đầu tƣ hiệu quả nhất, quyết định khả năng tăng trƣởng nhanh, bền vững 
của một doanh nghiệp, đảm bảo khả năng lành nghề của đội ngũ công nhân, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh và giảm bớt tai nạn lao động… 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (NNL) theo nghĩa rộng đƣợc hiểu là hệ thống 
các biện pháp đƣợc sử dụng nhằm tác động lên quá trình học tập giúp con ngƣời tiếp thu 
các kiến thức, kỹ năng mới, thay đổi các quan điểm hay hành vi và nâng cao khả năng thực 
hiện công việc của cá nhân. Đó là tổng thể các hoạt động có tổ chức đƣợc thực hiện trong 
một thời gian nhất định nhằm đem đến sự thay đổi cho ngƣời lao động đối với công việc 
của họ theo chiều hƣớng tốt hơn. 

Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuẩn thƣờng bao gồm các bƣớc 
chính nhƣ sau: 

- Phân tích nhu cầu đào tạo; 

- Thiết kế và chuẩn bị đào tạo; 

- Chuẩn bị tài liệu đào tạo; 

- Thực hiện đào tạo; 

- Đánh giá sau đào tạo. 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 
thƣờng bị ảnh hƣởng bởi một số nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 

Các yếu tố bên ngoài gồm có 

Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo: Mức độ phát triển của giáo dục - đào tạo 
có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng NNL trong doanh nghiệp, nó không chỉ quyết 
định trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của ngƣời lao động mà còn tác động 

Đ 
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đến sức khỏe, tuổi thọ ngƣời dân thông qua các yếu tố thu nhập, nhận thức và xử lí thông 
tin kinh tế - xã hội, thông tin khoa học. 

Sự phát triển của nền kinh tế: Bao gồm sự tăng trƣởng kinh tế nói chung và của mỗi 

địa phƣơng nói riêng, thu nhập của các tầng lớp dân cƣ, giá cả, lạm phát, sức mua của 

đồng tiền, quan hệ cung cầu về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cá nhân, mức sống 

và tích lũy của các tầng lớp dân cƣ,… các yếu tố này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

chất lƣợng NL trong doanh nghiệp. 

Sự phát triển của khoa học công nghệ: Khoa học công nghệ càng tiến  bộ thì khoảng 

cách từ khoa học công nghệ đến sản xuất càng rút ngắn, sản xuất kinh doanh liên tục thay 

đổi, cơ cấu kinh tế của doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Sự phát triển không ngừng và 

những tiến bộ khoa học kĩ thuật đã cho ra đời những công nghệ hiện đại mà nó đòi hỏi NL 

có chất lƣợng cao mới đáp ứng đƣợc. Việc áp dụng công nghệ mới cho phép doanh nghiệp 

lựa chọn chính sách sử dụng nhiều hay ít lao động và đòi hỏi những điều kiện nhất định về 

lao động. Điều này không chỉ ảnh hƣởng đến quy mô mà còn ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

NL trong doanh nghiệp. 

Sự phát triển của thị trƣờng lao động: Mở cửa kinh tế, toàn cầu hóa và hội nhập đã thúc 

đẩy tăng trƣởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, cơ cấu việc làm cũng thay đổi từ lĩnh vực 

nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của thị trƣờng lao 

động nhƣ một yếu tố khách quan tác động đến việc nâng cao chất lƣợng NL trong doanh 

nghiệp bởi thông tin lao động việc làm là toàn diện, sự cạnh tranh việc làm trở nên gay gắt 

nhằm thu hút lao động có chất lƣợng và số lƣợng phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 

Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 

Quan điểm của lãnh đạo và các chính sách quản trị nhân lực trong doanh nghiệp: 

Những quan điểm, nhận thức của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp về “nâng cao chất 

lƣợng NL” sẽ tác động tới hệ thống chính sách, sự đầu tƣ cho nguồn lực này ở các mức độ 

khác nhau. Bên cạnh đó, các chính sách quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (nhƣ chính 

sách về: tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp lao động, đãi ngộ, lƣơng thƣởng, phúc lợi…) 

có tác động trực tiếp đến hoạt động nâng cao chất lƣợng NNL. Thực hiện tốt các chính 

sách này sẽ giúp doanh nghiệp có NNL đủ mạnh về chất và lƣợng phục vụ mục tiêu, chiến 

lƣợc của mình. 

Chiến lƣợc phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Căn cứ vào 

chiến lƣợc phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp lên kế hoạch về chất 

lƣợng NL: bao gồm các kiến thức, kỹ năng cần thiết, đánh giá chất lƣợng NL hiện tại, so 

sánh và đƣa ra số lao động cần thiết theo trình độ lành nghề, kỹ năng đã đạt yêu cầu của 

công việc đặt ra để từ đó có kế hoạch đào tạo nâng cao nhằm cải thiện chất lƣợng NL đáp 

ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Môi trƣờng làm việc: Môi trƣờng làm việc không chỉ bao gồm cơ sở vật chất kĩ 

thuật, hạ tầng trang thiết bị phục vụ cho công việc mà còn bao gồm những mối quan hệ 

giữa đồng nghiệp, cấp trên - cấp dƣới, không khí làm việc, phong cách, cách thức làm việc 

của doanh nghiệp. Một môi trƣờng làm việc tốt sẽ tạo điều kiện, cơ hội để ngƣời lao động 

thể hiện năng lực, phát triển bản thân, cống hiến hết mình, gắn bó lâu dài với doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh đảm bảo đƣợc tính công bằng, cạnh tranh lành mạnh sẽ 

là nhân tố kích thích ngƣời lao động phát triển. 
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Nhận thức của ngƣời lao động về nâng cao chất lƣợng NL: Muốn nâng cao chất 
lƣợng, trƣớc tiên, chính bản thân ngƣời lao động phải nhận thức đƣợc sự phù hợp của bản 
thân đối với công việc, mình đã có và còn cần những kiến thức, kĩ năng, phẩm chất gì, từ 
đó ý thức, tự giác học hỏi nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, tích lũy 
kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Bởi nâng cao chất lƣợng NL trong doanh nghiệp 
không chỉ từ một phía doanh nghiệp mà bản thân ngƣời lao động cũng phải mong muốn và 
có thái độ hợp tác thì mới dễ dàng thực hiện và hiệu quả đạt đƣợc sẽ cao nhất. 

- Chế độ đãi ngộ với ngƣời lao động: Chế độ tiền lƣơng, thƣởng: Thù lao, tiền 
thƣởng,… cho ngƣời lao động là tất cả các khoản mà ngƣời lao động nhận đƣợc thông qua 
mối quan hệ thuê mƣớn của họ với doanh nghiệp. Thù lao lao động bao gồm thù lao cơ 
bản, các khuyến khích và các phúc lợi. 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực trong các doanh nghiệp tại Việt Nam 

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần hoàn thiện lại hệ thống đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực 

Xây dựng chiến lƣợc phát triển nhân lực dài hạn: Giữ chân nhân viên ở lại làm việc 
với công ty sẽ giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho công tác tuyển dụng. Vì thế xây 
dựng chiến lƣợc phát triển nhân lực dài hạn và đi từ gốc sẽ rất quan trọng để hoàn thiện 
công tác tuyển dụng nhân sự ở bất cứ một công ty nào. 

Thứ hai, nâng cao công tác tuyển dụng 

Phân tích nhu cầu và lên kế hoạch tuyển dụng: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển 
dụng nhân sự đầu tiên là phải đo lƣờng và dự báo nhu cầu tuyển dụng. Mỗi một giai đoạn 
và tình hình phát triển, công ty sẽ có những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn khác nhau. Và 
tƣơng ứng với mỗi giai đoạn, một lƣợng nhân sự sẽ đƣợc tuyển để đáp ứng kịp thời với 
nhu cầu của công ty. 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá ứng viên cho từng vị trí chức danh công việc cần 
tuyển cho phù hợp. Cụ thể, khi tiêu chuẩn tuyển chọn cần phải căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ, những đòi hỏ về kiến thức, kĩ năng và những yêu cầu về trình độ đối với các 
chức danh công việc cần tuyển chọn. 

Nâng cao chất lƣợng tuyển dụng: quá trình thi tuyển phải đƣợc giám sát chặt chẽ và 
bảo đảm tính công bằng bởi một Hội đồng tuyển dụng gồm Trƣởng phòng Nhân sự đào 
tạo, Trƣởng bộ phận có liên quan và Tổng Giám đốc (khi tuyển các chức danh quản lý). 

Thứ ba, nâng cao công tác quy hoạch và sử dụng nhân lực 

Xây dựng kế hoạch nhân sự: Công ty cần dựa trên cơ sở các qui chế, chính sách về 
tuyển dụng lao động, qui định về tiêu chuẩn nhân viên để xây dựng chính sách và tiêu 
chuẩn tuyển dụng phù hợp, xây dựng kế hoạch nhân sự cho từng năm. 

Ban lãnh đạo và bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực cần lập kế hoạch tuyển dụng 
kèm theo bản mô tả công việc (gồm các tiêu chuẩn cụ thể về năng lực, trình độ, kinh 
nghiệm, ngoại ngữ, sức khoẻ, độ tuổi và hình thức) cũng nhƣ các bài kiểm tra phù hợp 
(trình độ chuyên môn; kỹ năng ngoại ngữ + tin học, khả năng hiểu biết xã hội) ở mọi trình 
độ tƣơng ứng với ứng viên ở từng vị trí. 

Công ty mở rộng chính sách tuyển dụng rộng rãi sẽ thu hút đƣợc nhiều tri thức trên 
thị trƣờng lao động. Việc thu hút và sử dụng có hiệu quả cả hai nguồn nhân lực đƣợc đào 
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tạo bên trong và bên ngoài có ý nghĩa rất lớn lao trong việc bổ sung tri thức, chia sẻ kinh 
nghiệm và hỗ trợ nhau trong công việc phát triển hoạt động kinh doanh 

Thứ tư, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong cho ngƣời lao động 

Nâng cao phẩm chất đạo đức tác phong cho ngƣời lao động là một trong những mục 
tiêu quan trọng không những là của công ty mà còn là của rất nhiều doanh nghiệp trong 
nƣớc. Mỗi ngƣời lao động đến với Công ty từ những gia đình khác nhau và có đặc điểm 
tâm sinh lý, nhân sinh quan không giống nhau nên khó có thể cùng một tầm nhìn chung và 
nhận thức đƣợc hành vi nào là đúng đắn và đƣợc phép làm khi gia nhập vào Công ty. Vì 
vậy, một chƣơng trình đạo đức đúng đắn sẽ giúp Công ty giảm thiểu hậu quả từ những 
hành vi sai trái của nhân viên nhƣ phản ứng tiêu cực của khách hàng hay trách nhiệm trƣớc 
xã hội, trƣớc pháp luật. 

Phẩm chất của đội ngũ cán bộ công nhân viên về tính trung thực, thật thà trong 
chuyên môn cũng nhƣ trong cuộc sống hàng ngày, trong mỗi quan hệ với đồng nghiệp, cơ 
quan là một trong những đánh giá vô cùng cần thiết đối với hiệu quả của một doanh 
nghiệp. Để làm tốt công tác này, Ban lãnh đạo công ty phải cần có giải pháp sau: 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ công nhân viên trong công ty 
đối với yêu cầu công việc nhiệm vụ đƣợc giao, cũng nhƣ tinh thần học hỏi trong lao động 
và sản xuất. Các giải pháp nâng cao có thể thực hiện nhƣ: tuyên truyển và đẩy mạnh các 
khẩu hiệu trong quá trình làm việc, các hình thức thƣởng nóng khi nhân viên có các thành 
tích đột xuất theo quý hoặc năm, xử lý vi phạm. 

- Tiếp tục kiện toàn các tổ chức, nâng cao đội ngũ cán bộ công nhân viên đang thực 
thi công việc và nhiệm vụ mà đơn vị đã giao. 

Thứ năm, cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lƣợng môi trƣờng làm việc 

Điều kiện làm việc có ảnh hƣởng trực tiếp đến kết quả lao động của mỗi cá nhân 
đồng thời cũng ảnh hƣởng đến sức khoẻ của ngƣời lao động. Hoàn thiện công tác tổ chức 
phục vụ nơi làm việc theo yêu cầu của công việc, tạo ra môi trƣờng thuận lợi về tâm sinh 
lý cho ngƣời lao động. Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra sức khoẻ, có kế hoạch chăm sóc, 
thăm hỏi sức khoẻ cho nhân viên. Việc làm này sẽ giúp cho nhân viên có một sức khoẻ tốt 
để họ tận tình với công việc và cảm thấy doanh nghiệp quan tâm nhiều đến mình. Chú 
trọng đến các biện pháp kích thích tinh thần nhằm tăng năng suất lao động và tái tạo sức 
lao động cho nhân lực. 

Tóm lại, hầu nhƣ tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm, chú trọng tới công tác phát 

triển nhân lực chất lƣợng trong tổng thể hệ thống quản lý nguồn nhân lực của mình, dành 
nguồn kinh phí đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực; phƣơng thức quản trị nguồn nhân 
lực ngày càng tiên tiến, có hệ thống đào tạo nội bộ đủ mạnh; đa dạng hóa các hình thức 
phát triển chuyên gia gắn với các yêu cầu thực tiễn… 
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Opportunities & challenges when applying 

international financial reporting standard 

(IFRS) in Vietnam 

Luu Danh Minh - CQ57/22.01CLC; Le Thuy Linh - CQ57/11.01CLC 

FRS stands for "International Financial Reporting Standard", issued by the 

International Accounting Standards Board (IASB) with the aim of creating a 

common global “language" of accounting, helping financial statements to be 

presented consistently, transparently, reliably and easily comparable to each other 

regardless of sectors, countries or regions. Currently, in the world, the trend of applying 

IFRS is becoming more and more popular. In Vietnam, the Government is taking several 

steps to get ready to apply IFRS. The application of IFRS brings many opportunities to 

Vietnamese accountants and auditors, but it also faces many difficulties and challenges. 

Opportunities when applying IFRS in Vietnam 

Firstly, the application of IFRS will mark a big transformation of Vietnamese 

accounting, promoting it to approach closer to the development of accounting in the world. 

The Vietnamese accounting sector shows a rather long stagnation compared to the growth 

rate of the world’s one when the financial statements of enterprises in Vietnam are still 

applied Vietnamese Accounting Standards (VAS). VAS has revealed many shortcomings, 

for instance, transactions of the emerging market economy have not been thoroughly 

resolved, etc. Meanwhile, IFRS with its fair value standards will allow businesses and 

users of financial statements to have a more fair and accurate view of the financial and 

operating performance as well as present value of an enterprise. 

Secondly, the application of the global accounting language IFRS will help 

international financial transactions reduce costs and increase transparency, thereby 

improving the quality of management and information. Applying IFRS will help partners 

and investors, especially foreign investors, to learn, compare and evaluate the financial 

information of an entity in the same language and international standards so that 

appropriate decisions can be made. In order to access capital in the international capital 

market, financial statements following IFRS is almost a mandatory requirement. This will 

be a premise for Vietnamese businesses to integrate and step firmly on the regional and 

international economic playing field. 

Thirdly, the global accounting language IFRS helps Vietnamese accountants find a 

common voice with international accountants, increasing the adaptability to various 

working environments in different countries around the world, thereby giving them the 

opportunity to develop their career professionalism. If the application of the global 

accounting language IFRS is successful, Vietnam can completely export accounting 

workers to countries in the region and internationally. 

I 
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Difficulties and challenges when applying international accounting standards in 

Vietnam 

Firstly, system problems. The current accounting software system in enterprises is 

not completely synchronized and does not have the feature to insert the IFRS conversion 

entries. This may result in making too much effort as well as mistakes in the calculation 

process. Noticeably, at corporations, the amount of data at some subsidiaries is relatively 

large and complex, so it is difficult and time consuming to collect and process for IFRS 

conversion. 

Secondly, difficulty in accessing market information. Due to economic 

characteristics, some newly opened markets cannot have the complete information 

required by IFRS. Information for valuation is still very limited in terms of quantity and 

quality, lacks transparency and is not updated, causing difficulties in the working process 

and affecting the reliability of fair value assessment. In addition, the credit rating system 

of Vietnam in general is still new. Regulations on applying corporate credit ratings in the 

market, especially the bond market, are still at an encouraging level. As a result, it is quite 

difficult for capital and debt instruments to measure and determine their value reasonably. 

Thirdly, IFRS regulations and standards are regularly revised and supplemented. 

The huge difference between the two sets of standards is one of the biggest challenges in 

the transition to IFRS. The regulations on accounting, tax and other laws in the VAS as 

well as the standards of the IFRS are regularly revised, supplemented or changed, while in 

Vietnam the source of analytical documents and guidance on the conversion to IFRS is 

very few (almost none). Additionally, the lack of specific instructions from the authorities 

also makes enterprises spend a lot of time and effort to explain unusual differences in 

reported figures. 

Fourthly, the challenge of human resource training costs and business digital 

transformation. The cost of preparing financial statements according to IFRS is very high, 

from hiring auditors, consultants, valuation team to training staff. Recruiting staff which 

specializes in preparing and presenting financial statements following IFRS in Vietnam is 

not easy as there are limitations in terms of experience and knowledge. Enterprises will 

have to spend huge initial costs to retrain personnel, change information systems and 

accounting software accordingly. 

Fifthly, the coordination between different departments in the enterprise cannot be 

synchronized immediately. The coordination between departments in the enterprise cannot 

be effective immediately right after applying IFRS. The difference between VAS and 

IFRS is related to business processes, so businesses need close coordination. In addition, 

applying IFRS requires flexibility in using many accounting estimates and follows the 

subjective bias of managers, while accounting in Vietnam is influenced by a culture of 

stereotypes, principles and compliance with the law. 
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Solutions to improve the efficiency of applying international accounting 

standards in Vietnam 

Facing the above-mentioned difficulties and challenges, state management agencies, 

accounting and auditing service providers, training institutions and audited enterprises 

need to take appropriate measures to strengthen advantages and overcome outstanding 

problems, specifically as follows: 

For state management agencies 

Firstly, investing in the development of information technology infrastructure. 

Investing in the development of infrastructure and information technology in a 

synchronous and timely manner, meeting the development trend of the global digital 

system is necessary. In particular, the government needs to focus on the network security 

system, ensuring a high level of security of accounting and audit data, research and 

apply audit methods effectively and appropriately, including basic methods and technical 

methods. 

Secondly, implementing policies to support businesses. The government should 

support enterprises in training policies used for accounting and auditing staff to help them 

understand the nature of International Financial Reporting Standards (IFRS) as well as 

develop guidelines on orientation and encourage labor transformation in the ASEAN 

Economic Community. 

Thirdly, promoting international cooperation. Continuing to enhance international 

cooperation, develop sustainable accounting and auditing service markets, orientating 

accounting and auditing service activities to follow the trend of regional and international 

countries, creating and expanding professional exchanges are some of the solutions that 

the government should perform. 

For organizations and enterprises providing accounting and auditing services 

It is inevitable to strictly apply the policies and regulations of the government. At 

the same time, these companies should invest in developing skilled staff with high 

experience and ability to integrate; plan training programs about important soft skills, 

active group activities and proficient use of digital technology according to market 

demand, etc. 

For training institutions 

It is vital to focus on renovating the training program in order to approach IAS, 

IFRS. In addition, they should promote specialized foreign language learning so that 

students can convert to international degrees more easily. Besides, building training 

content to help students adapt to the digital age after graduation, establishing 
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relationships between training institutions and domestic and foreign businesses to help 

research activities to be linked, to solve practical issues and to meet the requirements of 

enterprises are needed. 

For audited businesses 

Firstly, setting up a separate system and process for preparing financial statements 

according to IFRS. Enterprises, especially listed companies, need to establish a system and 

process for preparing their own IFRS Financial Statements, update them regularly to 

ensure that they comply with applicable accounting standards and avoid violating the 

requirements of standards and regulations of the law. This is not only an important factor 

affecting the transparency of financial statements, but also affects the reputation of listed 

companies on the market. Enterprises also need to upgrade and adjust the accounting 

software system to effectively apply IFRS. 

Secondly, improving professional capacity, level of awareness and understanding of 

staff involved in the preparation of financial statements following IFRS. Businesses need 

to have an annual budget plan to send accountants to participate in domestic and 

international training courses with lecturers who are IFRS experts, and at the same time 

organize internal seminars, training and sharing of knowledge and experience in preparing 

IFRS financial statements, encourage accountants to spend time studying and taking 

exams for international accounting certificates. 

Thirdly, there should be regular implementation and orientation of the Board of 

Directors. The company's leadership also needs to follow up regularly and continuously 

throughout the process of implementing and preparing financial statements when 

converting to IFRS, and at the same time provide orientations to improve coordination of 

different departments in the enterprise in order to conduct IFRS Report smoothly. 

Conclusion: In the period of globalization, when Vietnam's economy is 

integrating more and more deeply with the world economy, the application of IFRS is 

only a matter of time. The application of the International Financial Reporting Standard 

in Vietnam needs the synchronous coordination of many stakeholders and needs to be 

implemented step by step to gradually overcome difficulties, promote the strengths of 

the economy and national human resources, integrating with the trend of accounting 

convergence worldwide in the future. 
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Tác động của chuyển đổi số tới hoạt động 

quản trị nhân sự doanh nghiệp  

tại Việt Nam 
Đỗ Thị Tùng - CQ57/63.02 

huyển đổi số đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, 
nhất là trong bối cảnh lực lƣợng lao động bất ổn do đại dịch Covid-19 hiện nay. Với sự 
đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới 
doanh nghiệp, tinh gọn và tối ƣu nguồn lực đang có, thu hút, tuyển dụng nhân tài, gia tăng 

năng suất, tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí sản xuất,... Bên cạnh những cơ hội to lớn, cuộc cách 
mạng này sẽ tạo ra rất nhiều thách thức, tác động đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói 
chung và quản trị nhân sự doanh nghiệp nói riêng.  Để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự, thời gian 
qua, các doanh nghiệp đã và đang không ngừng thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp 
mới để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra. 

Định nghĩa và vai trò của chuyển đổi số 

Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà còn là bƣớc chuyển đổi mà công 
nghệ số giúp cho mọi ngƣời giải quyết những vấn đề truyền thống; khi đó mọi ngƣời thƣờng ƣu 
tiên giải pháp số thay vì giải pháp truyền thống. 

Ở cấp độ chuyển đổi này thì ứng dụng số sẽ mở ra những dạng thức đổi mới và sáng tạo 
trong cả một lĩnh vực thay vì chỉ nâng cấp và hỗ trợ những phƣơng pháp truyền thống. Theo 
nghĩa hẹp, chuyển đổi số có thể hình dung bằng khái niệm “văn phòng không giấy tờ”. Mặt khác, 
Chuyển đổi số cũng có thể đƣợc định nghĩa là tác động xã hội toàn diện và tổng thể của quá trình 
số hóa. Bƣớc chuyển công nghệ kỹ thuật số, quá trình số hóa và tác động chuyển đổi số có khả 
năng tăng tốc và dẫn lối cho quá trình chuyển đổi xã hội toàn cầu. 

Vậy nên chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nó 
mang lại cho các tổ chức cơ hội “mở ra nhiều tiềm năng hơn nữa” bằng cách cho phép họ mở 
rộng quy mô hiệu quả, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng dễ dàng với 
chi phí tối ƣu hơn. Đây cũng là một thách thức, đòi hỏi ngƣời lao động, các lãnh đạo hay nhà 
quản trị nhân sự của doanh nghiệp phải có kỹ năng, kiến thức về công nghệ để đáp ứng đƣợc các 
nhu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. 

Quản trị nhân sự doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số  

Theo khảo sát của VietnamWorks năm 2021, nhu cầu sử dụng công nghệ trong quản lý 
nhân sự của doanh nghiệp chỉ nằm ở mức tƣơng đối. Chỉ 42% doanh nghiệp trả lời có áp dụng 
công nghệ. Điều này chứng tỏ việc công nghệ số trong quản trị nhân sự hiện nay chƣa đƣợc 
đánh giá cao ở các doanh nghiệp trong nƣớc. 

Các công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào quản trị nhân sự 
nhiều nhất chiếm 38%, tiếp đến là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chiếm 34%. 
Doanh nghiệp tƣ nhân chiếm 19%, công ty liên doanh chiếm 6% và doanh nghiệp nhà nƣớc 
chiếm 3%. Khảo sát của VietnamWorks cho thấy, các lĩnh vực đang ứng dụng nhiều công nghệ 

C 
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quản trị nhất là doanh nghiệp sản xuất với 21%; kỹ thuật công nghệ đứng thứ 2 với 10%; các 
doanh nghiệp công nghệ thông tin có khoảng 7% đã áp dụng và ngành bán lẻ có khoảng 6%. 
Trong đó, 85% sử dụng phần mềm quản trị của nƣớc ngoài. Có 15% doanh nghiệp sử dụng 
phần mềm nội địa hoặc tự viết phần mềm bởi đội ngũ IT của doanh nghiệp. Phần lớn doanh 
nghiệp trong cuộc khảo sát chỉ áp dụng công nghệ cho một hoặc vài phần của quy trình với 
những lý do khách quan nhƣ chƣa có ngân sách cho việc quản lý toàn phần, lo sợ lộ thông tin 
do chƣa đủ tin tƣởng về bảo mật của công ty cung cấp phần mềm, do cần thời gian và công sức 
để làm quen công nghệ từng phần… 

Nhìn chung, có 36% trên tổng số doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình 
quản lý nhân sự, 64% còn lại lựa chọn một hoặc một số quy trình quản lý để áp dụng công 
nghệ. Trong kỷ nguyên số nhƣ hiện nay, quá trình chuyển đổi số là tất yếu và đang diễn ra 
mạnh mẽ, nếu không sớm ứng dụng công nghệ vào quản trị thì doanh nghiệp sẽ bị đối thủ bỏ xa 
trên đƣờng đua cạnh tranh. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm và chuẩn bị kinh 
phí cho việc công nghệ số quy trình quản trị nhân sự. Trong đó, 36% doanh nghiệp đồng ý đầu 
tƣ ngân sách đến 500 triệu vào việc phát triển công nghệ; 27% đồng ý ngân sách từ 50 - 200 
triệu; 23% đồng ý ngân sách dƣới 50 triệu. 

Thời cơ và thách thức 

Chuyển đổi số giúp các hoạt động nhân sự đƣợc quản lý tập trung và nhất quán trên một 
hệ thống. Không còn hồ sơ, văn bản hay các bảng tính phức tạp mà thay vào đó là các 
dashboard làm việc hiện đại, dễ dàng thao tác, dễ dàng tìm kiếm cũng nhƣ giảm sai sót, nhầm 
lẫn nhờ những cảnh báo trực quan hay các tính năng hỗ trợ thông minh. Sử dụng phần mềm 
quản trị nhân sự giúp trƣởng phòng nhân sự tăng hiệu quả tuyển dụng, đánh giá chính xác về 
năng lực của nhân viên và phân công công việc hiệu quả, phù hợp với kĩ năng của họ, giúp 
doanh nghiệp theo dõi sự tiến bộ của mỗi nhân viên và dễ dàng đánh giá mức độ hoàn thành 
công việc của họ. Bên cạnh đó, việc kết nối với nhân viên trở nên đơn giản, các thắc mắc đƣợc 
giải quyết nhanh chóng và khách quan dựa trên dữ liệu có sẵn. Đặc biệt trong thời gian xa cách 
do dịch bệnh Covid-19 thì việc cộng tác vẫn đƣợc duy trì và biến đổi theo cách linh hoạt, sáng 
tạo hơn, là bƣớc đệm để doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng trong giai 
đoạn hậu Covid-19 nhờ việc tối ƣu hóa quy trình làm việc, quy trình quản lý cũng nhƣ cắt giảm 
các chi phí không hiệu quả trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Chuyển đổi tại mỗi doanh nghiệp sẽ tác động lớn đến chiến lƣợc kinh doanh, 
hình thức hoạt động của doanh nghiệp vì vậy đó sẽ là một sự thay đổi lớn tới toàn bộ doanh 
nghiệp, điều này gây áp lực cho các nhà quản trị tại các doanh nghiệp này. Các nhà quản trị sẽ 
gặp nhiều trở ngại trong vấn đề nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát 
triển doanh nghiệp. Quá trình này đòi hỏi nguồn tài chính lớn cũng nhƣ sự tham gia của toàn bộ 
doanh nghiệp nhƣng đồng thời sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khác. Tỷ trọng rào cản mà doanh 
nghiệp phản ánh khi chuyển đổi số lớn nhất là khó khăn về chi phí đầu tƣ, ứng dụng công nghệ 
số (chiếm 60,10%), tiếp đến là khó khăn trong thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh 
(52,30%), thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số (52,30%), thiếu thông tin về công 
nghệ số (40,40%), khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ số (38,50%), thiếu cam kết, 
hiểu biết của ban lãnh đạo, quản lý kinh doanh (32,10%), thiếu cam kết, hiểu biết của ngƣời lao 
động (26,60%), sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân/doanh nghiệp (23,4%). Tuy nguồn lao động dồi dào 
nhƣng lại không đảm bảo chuyên môn cao, việc đào tạo và quản lý của các doanh nghiệp còn 
lạc hậu, lộ trình chƣa đƣợc rõ ràng do đó Việt Nam cần thực hiện ngay việc số hoá quy trình 
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hoạt động trong bộ máy quản lý nhân sự. Việc này sẽ giúp hạn chế những công việc dƣ thừa 
cho lao động và tập trung vào việc đào tạo những kỹ năng chuyên môn. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối 
cảnh chuyển đổi số 

Thứ nhất, áp dụng các phần mềm quản lý nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm đƣợc 
chi phí đầu tƣ, lƣu trữ thông tin, hồ sơ nhân sự. Đồng thời bộ phận này giúp tiết kiệm bộ phận 
hành chính nhân sự trong thời kì chuyển đổi số nhƣ sau: 

+ Quản lý nhân sự từ xa: Cuộc khủng hoảng dịch bệnh trong vài năm trở lại đây đã dẫn 
sự thay đổi về nhu cầu nhân sự của một số ngành nghề trên thị trƣờng lao động. Các doanh 
nghiệp nên cân nhắc giảm bớt chi phí cho tuyển dụng cố định trong thời gian tới. Thay vào đó, 
các hình thức tuyển dụng trực tuyến nên đƣợc chú trọng nhiều hơn. Điều này giúp doanh 
nghiệp đánh giá và xem xét lại hiệu quả của quy trình tuyển dụng một cách toàn diện hơn. 

+ Chấm công thông minh: Các giải pháp chấm công không tiếp xúc đang là xu hƣớng. 
Nhân viên có thể chấm công bằng điện thoại thông qua hệ thống Wifi hoặc định vị vị trí GPS, 
thậm chí chấm công thông qua camera nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo. 

+ Tự động tính lƣơng: Tự động hóa hỗ trợ khả năng tính lƣơng hàng ngày và nhân viên 
có thể cập nhật phiếu lƣơng của họ hàng ngày ngay trên điện thoại. 

+ Xây dựng KPI: Cho phép lãnh đạo doanh nghiệp quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc, 
theo dõi KPI cá nhân đơn giản và dễ dàng bằng tài khoản riêng, quản trị KPI và báo cáo trực tuyến. 

+ Báo cáo thông minh: Cập nhật bất kỳ thay đổi nào diễn ra tại doanh nghiệp (tình hình 
nhân sự của tổ chức; biến động nhân sự; lý do nghỉ việc; tỷ lệ lƣu giữ nhân sự;…). 

Thứ hai, các doanh nghiệp nên ƣu tiên việc tìm kiếm những nhân sự chất lƣợng cao có 
hiểu biết, kỹ năng, năng lực về công nghệ. Năng lực công nghệ ở đây thể hiện ở việc họ có hiểu 
biết về xu hƣớng thị trƣờng, hiểu đƣợc tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào các 
hoạt động sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 
lực hiện hữu của doanh nghiệp, trƣớc hết là đội ngũ cán bộ, chuyên viên chủ chốt thông qua các 
hoạt động huấn luyện, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng, để nâng cao năng suất lao động, 
chất lƣợng lao động, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. 

Kết luận 

Chuyển đổi số đang dần trở thành giải pháp sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam, 
đặc biệt là trong hoạt động quản trị nhân sự của doanh nghiệp. Để phát triển bền vững và có lợi 
thế cạnh tranh hơn trên thị trƣờng hiện nay, các doanh nghiệp cần sớm xây dựng các chiến lƣợc 
chuyển đổi doanh nghiệp và nguồn nhân lực lao động, tận dụng các công nghệ mới, tránh để tụt 
hậu phía sau, cần có những giải pháp và hƣớng đi phù hợp để cải thiện hoạt động quản trị nhân 
sự trong thời kì chuyển đổi số hiện nay. 
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International Financial Reporting 

Standard (IFRS) 15 and implications  

for the software corporation 

Nguyễn Thị Thu Hà - CQ57/21.02CLC 

Trương Thị Ngọc Anh - CQ57/21.04CLC 

evenue is an important piece of information for readers of financial statements 

(FS). It is used to evaluate the business performance and financial viability of the 

business. However, the previous guidelines for revenue recognition under IAS 

and VAS (Vietnamese Accounting Standards) have differences and both need 

improvement. Therefore, the International Accounting Standards Board (IASB) 

promulgated the international financial reporting standard - IFRS 15 “Receivable from 

contracts with customers” in May 2014 and took effect from January 1st. 2018. 

The IFRS 15 study shows that there are major changes and some challenges, which 

have a significant impact on the implementation of standards in most enterprises, 

especially those dealing in electronic software development and trading. 

A brief of IFRS 15’s development 

One: One of IFRS 15's biggest strides has been the development of a five-step 

approach to revenue determination: 

Step 1: Identify contracts with customers 

Step 2: Determine the performance obligation in the contract 

Step 3: Determine the transaction price 

Step 4: Allocate transaction prices for performance obligations in the contract 

Step 5: Identify revenue when the entity meets its performance obligation 

Some previous accounting standards related to revenue and income are no longer 

relevant to the diversified development of the global economy and will be replaced by 

IFRS 15. The introduction of IFRS 15 substitute for standards: International Accounting 

Standards - IAS (International Accounting Standards) 18 revenues; IAS 11 construction 

contracts; IFRICs (International Financial Reporting Interpretations Committee) guidelines 

13 Loyalty program; IFRIC 15 Agreement on Real Estate Construction and IFRIC 18 

Transfer of property from client; SIC 31 revenues from exchanging of goods related to 

advertising services. 

R 
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Advance of applying IFRS 15 for software developing corporation 

Up to the present time, Vietnamese Accounting has not officially applied IFRS, so 

domestic enterprises are not required to apply IFRS 15 in financial statements in 

accordance with the provisions of the Vietnam Accounting Standards (VAS), except for 

foreign-invested enterprises when preparing financial statements to serve the group in 

accordance with IFRS standards and Vietnamese enterprises are voluntarily preparing 

IFRS financial statements, in addition to the statutory VAS financial statements. 

However, the accounting regime of enterprises issued under Circular 200/2014/TT-

BTC has had many changes in the way of revenue recognition, quite like the principles in 

IFRS 15. Therefore, understanding the nature and the changes in IFRS 15 will help 

Vietnamese enterprises in general and telecommunications service businesses have a more 

comprehensive view of the nature of changes in revenue recognition in Circular 200/2014. 

At the same time, it helps businesses to take better preparation steps when Vietnam moves 

to apply the remaining principles of IFRS 15 on revenue recognition. 

The software corporation consists of several sub-sectors: from hardware, to 

software, to process technology. Entities generate revenue through a variety of other 

services including access to, usage, networks, and facilities for the delivery of software 

licensing services. These services, generate revenue through rental fees or purchase of 

software licenses. Some software units also sell or rent equipment such as storage devices 

and a variety of accessories. New services are also emerging as sales by service packages, 

in which the software attaches more than the number of other utilities and services. It can 

be mentioned that customers spend more money to activate the software's features. This is 

one of the corporations that will likely face the biggest challenges and impacts brought by 

the new revenue recognition standard, with its huge customer base of software developers, 

contract various and substantial products available. 

 Allocate revenue to different goods and services 

Under the new model, software companies will likely realize revenue sooner than 

under old regulations. Because under IFRS 15, the transaction price must be allocated to 

the individual performance obligations in the contract and recognized when these 

obligations are fulfilled. 

That is, IFRS 15 requires that contract revenue be allocated to each individual good 

or service on the basis of a relative independent selling price. 

Under VAS14, revenue is defined as the sum of economic benefits arising from the 

ordinary course of business of an organization. That means that if the operator provides the 

necessary hardware equipment (memory drives, accessories, etc.) for free with a prepaid 

service contract, the revenue from the handset will be equals 0. 

Example: Corporate customers in Vietnam enter into an 8-month contract to use 

business management software with software developer FPT. The terms of the contract are 

as follows: 
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- Software usage fee is 1,800,000 VND/month 

- Customers receive a warranty support package which requires foreign software 

engineers to fix if any issue occur. Currently, FPT is providing this service for 1,000,000 

VND.  On the first day of applying the software, some issues happened so FPT must 

provide the warranty service. So, how much revenue does FPT recognize from this 

contract in accordance with VAS 14 and IFRS 15? 

Recording revenue according to VAS 14 

The current regulations of VAS14 say that FPT should apply identification standards 

to individually identifiable components of a single transaction (warranty service + monthly 

service pack). However, VAS 14 does not provide any guidance on how, to identify these 

components and how to allocate selling prices and as a result different principles have 

been applied. 

For the above example, FPT Telecom company recognizes revenue from the 

contract monthly as debits receivable or cash and credit revenue: VND 1,800,000 because 

the service has been provided. There is no payment for accessory equipment. As a result, 

its costs are accounted for as customer acquisition costs. 

Recording revenue according to IFRS 15 

Under the new regulations in IFRS 15, FPT needs to determine: 

Step 1: Contract to provide telecommunications services with corporate customers 

for 8 months 

Step 2: Determine the performance obligations in the contract with the customer: 

- Obligation to provide support equipment group. 

- Obligation to provide software services for 8 months. 

Step 3: Determine the transaction price 

Transaction price is: 14,400,000 (VND) = 1,800,000 x 8 (month) 

Step 4: Allocate the transaction price of 14,400,000 to the individual performance 

obligations in the contract based on the relative retail price, as: 

Obligation to 

perform 

Independent selling 

price (VND) 
% On total 

Revenue (relative 

selling price g = 

14,400,000 x %) 

Software Services 14,400,000 93,5 13,464,000 

Warranty support 

service 
1,000,000 6,5 936,000 

Total 15,400,000 100 14,400,000 
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Step 5: Realize revenue when FPT meets performance obligations for customer. 

When FPT provides warranty support service to customers, the company needs to 

determine the revenue of VND 936,000 (unpaid revenue); When providing software 

services, the total service revenue must be determined to be 13,464,000 VND. 

So, on a monthly contractual basis with the customer, the revenue from the network 

service and the outstanding revenue of the warranty service per month is: 1,800,000 

(VND) = (936,000/8) + (13,464,000/8). That means, the monthly fee that Customer A pays 

to FPT is not only for the software service but also for the supporting devices. As a result, 

the biggest impact of the new standard is that companies will report profits differently and 

the profit reporting model will change. 

In the above example: Under VAS 14, FPT reported a loss at the beginning of the 

contract and then a steady profit, because it realized the revenue was consistent with 

invoicing customers. According to IFRS 15, FPT's profits are reported to be the same in 

total, but their pattern over time is different. Because for contracts over one year, revenue 

from that contract is long-term revenue and reporting in incorrect accounting periods can 

cause false taxes, different reporting to the stock market, etc. 

IFRS 15 is a big change, and it requires a huge amount of work not only from 

accounting, but also from information technology (IT), tax, people and possibly other 

departments within the company. To manage the large number of computations required 

under IFRS 15, telecommunications financial managers will need a fast tool to handle the 

large number of computations required while requiring access and transparency. for all 

contractual data. This includes the ability to connect accounting results and financial 

systems used by business units in different geographies and verticals. 

IFRS 15 also requires that financing costs for a long-term contract settled after 12 

months from the date of the contract are accounted for separately as shown in the example 

above. As a result, telecom companies will need to review customer contracts and 

calculate for the effect of time value of money. 

Most telecom operators have systems that are linked together with user 

intervention. In time, the payment system is directly connected to the accounting system 

so that income and receivables from customers are automatically recorded when 

invoicing is done. Since under IFRS 15, the recognition of revenue from a handheld 

device may be earlier than the monthly payment, the invoice may no longer reflect the 

amount of service revenue that must be credited for the month. As a result, manual 

adjustments must be made or significant changes to the IT systems will be made to 

automatically calculate revenue each month. 
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Amend the contract 

Thanks to the changing lifestyles of their customers, software companies have 

allowed a certain degree of flexibility for subscribers to choose the contract that best suits 

their needs. They now offer additional services that are billed on monthly fees and/or 

allow shortened contract periods. 

IFRS 15 requires entities to assess whether an amendment is a valid separate 

contract or part of an existing contract, depending on whether it results in additional goods 

or services promised and whether it increases the level of consideration. In the absence of 

a new contract, entities should assess the nature of the modification whether the change 

would require a retroactive adjustment of previously recognized or future amounts of 

revenue to adjust earnings, revenue in the future. 

Managing the impact of contract modifications on billing and accounting systems 

can be difficult for telcos with huge subscriber numbers and the variety of contracts 

offered to them each customer. There is no denying the fact that, IFRS 15 will change the 

revenue recognition policies and procedures of companies. These changes will involve 

significant efforts across multiple departments, burdening not only the accountants and 

auditors but also the staff running IT, billing, marketing, product development, and the like 

other related functions within the organization. 

Entities should assess their ability to comply with the requirements of IFRS 15, 

including an assessment of different contracts and specific contract provisions for each 

type of contract. Administrators should also be prepared for the significant costs that will 

be incurred from system upgrades, process changes, and specialized training. 

Conclusion 

With many benefits in revenue recognition and allocation, as well as clarity in 

accounting work, along with the popularization of IFRS in general and IFRS 15 to replace 

VAS 14 are being promoted by the state. It is completely understandable that enterprises, 

especially software enterprises benefit from the new standard. However, some factors also 

need to be considered, such as familiarity with the old standards of revenue and expense 

recognition, so the implementation should not be rushed but requires a roadmap and 

solutions suitable to the actual situation as well as it takes time to gradually change the 

awareness and habits of accountants in converting revenue recognition standards 

according to IFRS 15! 
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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 

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 theo đó mà 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, cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp và 

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 hướng 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 hướng được 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 tư, xu hướng hài hòa chu n 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 xu t giải pháp giúp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán 

Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng 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 về 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 lượng 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 

ninh, an toàn về bảo mật. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần thƣờng xuyên nghiên 



49 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 09/2022 

  

cứu các công nghệ mới áp dụng trong công tác kế toán - kiểm toán 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 trước 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 viên, kiểm toán viên 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 tư, tăng cường, 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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Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân  

trong cuộc cách mạng 4.0  

ở Việt Nam hiện nay 

Nguyễn Quang Lan - CQ58/01.02 

iệt Nam đã và đang đối mặt với đại dịch Covid-19, Chính phủ phải tập trung mọi 

nguồn lực nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh cũng nhƣ hỗ trợ các 

doanh nghiệp và ngƣời dân bị ảnh hƣởng. Điều này đã gây áp lực lớn đối với 

ngân sách nhà nƣớc. Trƣớc tình hình đó, Việt Nam cần có những giải pháp kịp thời, cụ thể 

nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò của khu vực tƣ nhân, góp phần vào quá trình phục hồi nền 

kinh tế nhanh chóng, bền vững và toàn diện. 

Khái quát về kinh tế tư nhân (KTTN) 

KTTN là thành phần kinh tế thuộc cơ cấu kinh tế của một quốc gia, đƣợc hình thành 

và phát triển dựa trên sở hữu của tƣ nhân về tƣ liệu sản xuất cũng nhƣ lợi ích cá nhân. 

KTTN ở nƣớc ta đƣợc xác định là loại hình kinh tế nằm ngoài kinh tế nhà nƣớc 

(không tính kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài), gồm “kinh tế cá thể, tiểu chủ và các loại 

hình doanh nghiệp của tƣ nhân” dựa trên sở hữu tƣ nhân về tƣ liệu sản xuất. Loại hình 

KTTN ở Việt Nam khá đa dạng, từ DNTN, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 

tƣ nhân hoặc công ty cổ phần có vốn nhà nƣớc dƣới 50% (gọi chung là DNTN) và các hộ 

kinh doanh cá thể (phi nông nghiệp và nông, lâm nghiệp, thủy sản). 

Vai trò của KTTN đã đƣợc khẳng định tại các nƣớc phát triển khi khu vực này 

chiếm đến trên 85% GDP. Điển hình là Hàn Quốc, Nhật Bản… nhờ nắm bắt sức mạnh của 

khu vực KTTN đã vƣơn lên trở thành cƣờng quốc kinh tế. Các DNTN tại các quốc gia này 

lớn mạnh lấn át cả khu vực kinh tế nhà nƣớc, công ty tƣ nhân phát triển thành những tập 

đoàn xuyên quốc gia, có sức ảnh hƣởng đến thị trƣờng quốc tế nhƣ Samsung, Kia Motor, 

Sony… 

Thực trạng tại Việt Nam 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW năm 2017 về “Phát triển KTTN trở thành một 

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa”, đến nay khu 

vực KTTN Việt Nam có sự phát triển mạnh về chất lƣợng và quy mô. Hiệu quả khu vực 

KTTN trong nƣớc đƣợc nâng lên khi khu vực này đang tạo ra khoảng 40% GDP, 30% 

ngân sách nhà nƣớc, trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và trên 30% tổng kim ngạch nhập 

khẩu, thu hút khoảng 85% lực lƣợng lao động cả nƣớc. 

Số lƣợng doanh nghiệp trong khu vực KTTN cả nƣớc gia tăng mạnh từ 655.000 DN 

năm 2017 lên 730.000 DN vào năm 2018 và đạt hơn 750 nghìn DN vào cuối năm 2019 với 

V 
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nhiều loại hình đa dạng. Hình thành một số tập đoàn KTTN có quy mô lớn, hoạt động đa 

lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào tăng trƣởng, giải quyết việc làm, thu ngân sách nhà 

nƣớc, đảm bảo an sinh, xã hội. 

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của KTTN chƣa cao, năng suất lao động thấp nhất 

trong các khu vực kinh tế. Theo thống kê, năng suất lao động bình quân của khu vực 

DNTN chỉ bằng khoảng 34% năng suất lao động của khu vực DNNN và khoảng 69% năng 

suất lao động của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Nguyên nhân chủ yếu do có tới 

97% DNTN là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực KTTN. 

Bên cạnh đó, năng lực công nghệ, trình độ quản trị của KTTN còn hạn chế. Đầu tƣ 

của doanh nghiệp cho đổi mới công nghệ chỉ chiếm khoảng 0,3% doanh thu với 52% 

DNTN sử dụng thiết bị lạc hậu, 38% sử dụng thiết bị trung bình, chỉ có 10% sử dụng thiết 

bị tƣơng đối hiện đại. 

Ngoài ra, vẫn tồn tại cơ sở KTTN cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thƣơng mại, 

trốn thuế; nhiều DNTN báo cáo tài chính không trung thực, gây hậu quả xấu về kinh tế - 

xã hội. 

Một số g i ý giải pháp 

Về phía Nhà nước 

Một là, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp; tạo không gian phát triển cho 

các hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả và quy mô hoạt động, định hƣớng chuyển đổi sang 

hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, tạo lập môi trƣờng kinh doanh thuận lợi để DNTN quy mô lớn, các tập đoàn KTTN 

tham gia cạnh tranh bình đẳng, góp phần vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, nhất là 

trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh nhƣ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

Cụ thể, nhà nƣớc cần cải cách đồng bộ thể chế kinh tế, tháo gỡ các khó khăn trong 

thực tiễn khu vực KTTN; cải thiện môi trƣờng kinh doanh, đơn giản hóa các điều kiện 

kinh doanh; tập trung xóa bỏ những rào cản, cải cách thủ tục hành chính rƣờm rà; hỗ trợ 

KTTN đầu tƣ vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; thƣờng 

xuyên tổ chức các buổi tọa đàm kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tƣ. 

Hai là, nhà nƣớc từng bƣớc thu hẹp phạm vi hoạt động với tƣ cách là nhà đầu tƣ, 

tạo điều kiện cho KTTN tham gia vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh cổ 

phần hóa, thoái vốn DNNN bằng các chính sách ƣu đãi về vốn, lãi suất, thủ tục hành 

chính khi tham gia vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới. Đồng thời, khuyến 

khích mối quan hệ hợp tác, liên kết, liên doanh giữa DNTN với DNNN, hợp tác xã và 

các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để tối đa hóa nguồn lực, mục tiêu cùng cạnh 

tranh cùng có lợi. 

Ba là, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng và giáo dục đào tạo. Nâng cấp hệ thống 

giao thông, đô thị, thuỷ lợi, xử lý chất thải bảo vệ môi trƣờng…  song song với đổi mới 
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căn bản hệ thống đào tạo, hoàn thiện quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

nâng cao chất lƣợng dạy nghề, phát triển lực lƣợng lao động trình độ cao gắn với nhu 

cầu xã hội. 

Bốn là, phân bổ nguồn lực phát triển hiệu quả. Tăng cƣờng giám sát và có chế tài 

nghiêm khắc để đảm bảo cho KTTN đƣợc tiếp cận bình đẳng đến các nguồn lực phát 

triển bao gồm: ngành, lĩnh vực kinh doanh, vốn, đất đai, tài nguyên, thị trƣờng, các dự 

án, nhân lực. 

Năm là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tăng cƣờng hiệu quả công tác quản lý, kiểm 

tra, giám sát đối với việc thực thi chủ trƣơng, chính sách phát triển KTTN. Kết hợp ứng 

dụng công nghệ thông tin để tăng tính minh bạch của thông tin quản lý, từ đó kịp thời 

ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của KTTN đồng thời ghi nhận thành tích tiêu biểu trong 

phát triển KTTN. 

Về phía khu vực KTTN 

Một là, thực hiện đúng quy định pháp luật trong kinh doanh. Ngƣời đứng đầu doanh 

nghiệp phải tích cực nâng cao trình độ văn hóa, khả năng quản lý, kiến thức về kinh tế thị 

trƣờng, pháp luật kinh tế; quản trị đơn vị mình thực hiện sản xuất kinh doanh trung thực, 

thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo đảm lợi ích cho ngƣời lao động, ngƣời tiêu dùng, góp 

phần tạo niềm tin với các bên liên quan. 

Hai là, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ lao động trực tiếp. 

Khuyến khích, hỗ trợ ngƣời lao động tham gia các khóa bồi dƣỡng nâng cao trình độ 

thông qua chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho họ chủ động học tập nâng cao tay nghề, 

mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lƣợng cao với năng lực chuyên môn, kỷ luật đạo 

đức tốt. 

Ba là, chú trọng đầu tƣ đổi mới, chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ. KTTN 

có lợi thế lớn khi đứng trƣớc công cuộc cách mạng số, nắm bắt cơ hội này giúp nâng cao 

hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ năng lực nội tại cho khu vực KTTN trong sự nghiệp phát 

triển chung của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng diện mạo mới của đất nƣớc trên 

trƣờng quốc tế. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3140-phat-trien-ben-vung-kinh-te-

tu-nhan-o-viet-nam-mot-so-van-de-dat-ra-va-giai-phap.html 

https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Phat-trien-kinh-te-tu-nhan-o-Viet-Nam-Can-doi-moi-toan-dien-cach-

lam/425640.vgp 

https://nhandan.vn/nhan-dinh/tai-chinh-ke-toan-thuc-day-kinh-te-tu-nhan-phat-trien-nhanh-va-ben-

vung-627635/ 



53 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 09/2022 

  

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

Blockchain trong quản trị logistics  

và chuỗi cung ứng của Việt Nam 

Nguyễn Bùi Minh Ngọc - CQ59/06.01CLC 

lockchain đƣợc biết tới là một trong những xu hƣớng công nghệ mới, đã và đang nhận 

đƣợc nhiều sự quan tâm tới từ những doanh nghiệp khác nhau bởi những tác động tích 

cực của Blockchain đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển nền kinh tế 

toàn cầu. Trong chuỗi cung ứng, công nghệ này giúp cho các hệ thống minh bạch, 

mạnh mẽ và ít phụ thuộc vào các bên trung gian nhờ việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa một 

cách rõ ràng, dễ dàng hơn. Blockchain giúp theo dõi lộ trình một cách dễ dàng, theo dõi đƣợc 

thời gian giao hàng, dễ dàng hơn trong việc tìm ra lỗi của lô hàng tới từ đâu trong quá trình đƣa 

hàng hóa từ điểm đầu đến điểm cuối tiêu thụ. Bởi lợi ích mà công nghệ này mang lại, nhiều 

công ty, tập đoàn lớn trên thế giới đã đƣa công nghệ này vào hoạt động của họ. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó vẫn còn những hoài nghi về rủi ro mà công nghệ này mang lại. Bài viết dƣới đây sẽ 

thảo luận những ứng dụng của Blockchain trong chuỗi cung ứng từ đó liên hệ tới Việt Nam. 

Khái quát về Blockchain 

Thực chất Blockchain là công nghệ ghi chép thông tin vào sổ cái. Nó đƣợc lập trình để có 

thể ghi chép và theo dõi bất cứ thứ gì, chẳng hạn nhƣ giao dịch tài chính, hồ sơ y tế,.. Đơn vị lƣu 

trữ cơ bản của Blockchain là một khối hay còn gọi là block. Dữ liệu sẽ đƣợc đóng gói cơ bản 

trong một khối sau đó khối này sẽ đƣợc khóa lại bằng các thuật toán mã hóa. Khi đƣợc khóa lại, 

dữ liệu trong khối sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Các khối sau khi đƣợc tạo ra sẽ đƣợc liên kết 

lại với nhau lại thành một chuỗi nhƣ sợi dây xích, lí giải cho việc tại sao công nghệ này đƣợc gọi 

là Blockchain. Khối đầu tiên của chuỗi này có tên gọi là Genesis block hay khối khởi nguồn. Sự 

phát triển của Blockchain trải qua 3 phiên bản: Blockchain 1.0 - Tiền tệ và thanh toán, 

Blockchain 2.0 - Tài chính và thị trƣờng, Blockchain 3.0- Thiết kế và giám sát hoạt động. 

Một vài đ c t nh vư t trội của Blockchain 

Tính bảo mật dữ liệu 

Công nghệ blockchain đƣợc sử dụng nhƣ một cuốn sổ cái để ghi lại giao dịch giữa các cá 

nhân và tổ chức với nhau. Tuy nhiên so với mô hình sổ cái tập trung, blockchain có tính bảo 

mật thông tin cao hơn rất nhiều. Trong mô hình sổ cái tập trung, sổ cái đóng vai trò hết sức 

quan trọng vì sổ cái là trung tâm lƣu giữ những thông tin giao dịch của các bên còn lại. Nếu sổ 

cái hay máy chủ trung tâm gặp trục trặc kĩ thuật hoặc chịu sự xâm phạm thông tin bằng bất cứ lí 

do nào thì thông tin và dữ liệu lƣu trữ của các bên còn lại đều có thể bị đánh cắp hoặc bị phá 

hủy hoàn toàn. Những sự cố nhƣ trên có thể đƣợc khắc phục hoàn toàn khi sử dụng công nghệ 

blockchain vì công nghệ này sử dụng mô hình sổ cái phân tán hay đƣợc gọi là Distributed 

Ledger. Mô hình này loại bỏ hoàn toàn vai trò của bên sổ cái thứ ba, thay vào đó thông tin lƣu 

trữ các giao dịch sẽ đƣợc giao cho tất cả mọi ngƣời, mỗi ngƣời đều đƣợc giữ một bản sao giống 
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hệt nhau. Vì vậy trong trƣờng hợp thông tin của một cá nhân bị đánh cắp cũng sẽ không ảnh 

hƣởng đến dữ liệu giao dịch của các bên còn lại. 

Tính minh bạch về dữ liệu 

Blockchain sở hữu cơ chế đồng thuận phi tập trung (Decentralized Consensus) là một 

đặc điểm vô cùng quan trọng khẳng định sự minh bạch thông tin của công nghệ Blockchain. 

Trong cơ chế này, khi anh A muốn chuyển tiền cho chị B nhƣng Hacker tấn công vào giao dịch 

này để nhận số tiền đó nhƣng không nhận đƣợc sự đồng thuận của mọi ngƣời trong mạng lƣới 

nên sự xâm nhập này không đạt đƣợc mục đích, chỉ khi tất cả mọi ngƣời cùng đồng thuận thì 

khi đó dữ liệu anh A chuyển tiền cho chị B đƣợc tạo ra mã hóa vào trong một block nối tiếp vào 

trong chuỗi và khi đƣợc nối vào trong chuỗi, giao dịch này sẽ thành công. 

Những l i  ch khi áp dụng công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng  

Rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm thiểu tối đa chi phí hành chính 

Từ trƣớc tới nay ngành thƣơng mại và logistics phụ thuộc phần lớn vào việc lƣu chuyển 

thông tin trên giấy tờ từ đó tạo ra những lỗ hổng lớn cho các rủi ro, sai sót và chậm trễ. Tuy 

nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã nhận ra công nghệ blockchain có thể 

giúp họ giải quyết hầu hết những vấn đề này, nhờ đó có thể rút ngắn thời gian lƣu chuyển thông 

tin trong lĩnh vực thƣơng mại, giảm thiếu tối đa những chi phí hành chính, chi phí giao dịch 

phát sinh nhờ tập hợp lƣợng lớn thông tin liên quan tới nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn vận 

chuyển, chi phí, v.v… vào một khối. 

Kết quả khảo sát các công ty cung ứng của APQC (cơ quan hàng đầu thế giới về quy 

trình và hiệu suất) và Viện chuỗi cung ứng kỹ thuật số (DSCI) thu về là hơn 1/3 doanh nghiệp 

đƣợc khảo sát cho rằng lợi ích lớn nhất của việc áp dụng công nghệ Blockchain vào chuỗi cung 

ứng là tiết kiệm chi phí. 

Gia tăng giá trị của chuỗi cung ứng, bảo mật hóa thông tin 

Ứng dụng blockchain vào quản trị logistics và chuỗi cung ứng giúp rút ngắn thời gian và 

tiết kiệm chi phí nhờ vậy mà ta có thể thêm nhiều thông tin hơn vào chuỗi cung ứng ví dụ nhƣ 

hình ảnh liên quan tới loại hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ đó làm gia tăng giá trị chuỗi 

cung ứng. Blockchain giúp việc luân chuyển hàng hóa đƣợc bảo mật, an toàn và nếu muốn thay 

đổi cũng sẽ rất khó và tốn rất nhiều chi phí. 

Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ blockchain trong 

lĩnh vực logistic. Vào tháng 1 năm 2018, 3 tập đoàn lớn là IBM, Maersk, Walmarts đã công bố 

là họ sẽ chạy các ứng dụng Blockchain vào chuỗi cung ứng. 

Thực trạng áp dụng công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng có 21 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain để kiểm 

soát nguồn cung. Hằng năm tại Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp có 9.200 ha xoài với sản lƣợng xấp xỉ 

100.000 tấn/năm, xuất khẩu 93.000 tấn sang các thị trƣờng khó tính nhƣ Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, 

Nga nhƣng vẫn gặp phải khó khăn khi thâm nhập thị trƣờng Hoa Kỳ. Sau 10 năm đàm phán theo 

tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, nhờ công nghệ blockchain giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc 

hàng hóa, 8 tấn xoài đầu tiên của Việt Nam đã đến đƣợc thị trƣờng Mỹ vào ngày 18/4/2020. 
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Cơ hội của Việt Nam 

Việt Nam là quốc gia có gần 100 triệu dân trong đó 50% là dân số trẻ đang trên đà phát 

triển. Theo hiệp hội doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, tốc độ phát triển của ngành 

logistics tại Việt nam trong những năm gần đây đạt khoảng 14 - 16%, quy mô khoảng 40-42 tỷ 

USD/năm. Ngoài ra Việt Nam đang có hơn 20 startups Blockchain, 10 sàn giao dịch và tỉ lệ áp 

dụng blockchain tại các ngành dịch vụ tài chính là hơn 83% trong đó chuỗi cung ứng chiếm 

hơn 40%, điều này cho thấy blockchain trong lĩnh vực logistics đang đƣợc quan tâm hơn. Từ 

năm 2018, một số trƣờng đại học tại Việt Nam đã bắt đầu đào tạo những khóa học về 

blockchain nhƣ ĐH Bách khoa, Trƣờng RMIT, IBL phối hợp với Robusta,Viettel và VITEC. 

Thách thức của Việt Nam 

Để đƣa những ứng dụng của blockchain vào áp dụng yêu cầu một mạng lƣới Internet rất 

lớn bên cạnh đó là những thiết bị hỗ trợ mà hiện nay vấn đề này tại Việt Nam vẫn chƣa đƣợc 

giải quyết triệt để vì năng lực cạnh tranh của ngành Logistics Việt Nam vẫn còn hạn chế do cơ 

sở hạ tầng, công nghệ quản lý môi trƣờng, chính sách vẫn còn tụt hậu so với thế giới. Hầu hết 

các doanh nghiệp logistics trong nƣớc đều có quy mô nhỏ và vừa, chủ yếu cung cấp các dịch vụ 

giao nhận, cho thuê kho bãi, làm thủ tục Hải quan, gom hàng lẻ, chƣa tham gia điều hành cả 

chuỗi logistics. 

Một thách thức nữa là: Luật pháp. Những quy định, điều luật và hiệp định thƣơng mại 

kiềm chế các quyền sở hữu và công bố thông tin. Đặc biệt là các tuyến đƣờng biển với rất nhiều 

điều luật chồng chéo. 

Đề xu t đối với Việt Nam 

Tạo ra một nền văn hoá hợp tác 

Các bên tham gia bao gồm các công ty tƣ nhân, cơ quan chính phủ, tổ chức công nghiệp, 

nhà quản lý, đối tác, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh. Từ đó tạo ra lợi thế nhờ vào quy mô 

thiết lập nhiều giá trị hơn cho mỗi tổ chức liên quan, xu hƣớng liên minh Blockchain có thể sẽ 

rất nổi trong thời gian tới trong lĩnh vực logistics. 

Bổ sung thêm kiến thức về Blockchain 

Các tổ chức và cá nhân cần đóng góp thời gian, công cụ và các nguồn lực cần thiết để 

thực hiện các dự án về Blockchain đồng thời phải liên kết với chính phủ, nhà nƣớc, các hiệp hội 

và các tổ chức liên quan khác. 

Kết luận 

Bởi vì tính chất mới mẻ của Blockchain nên nhiều công ty logistics chƣa mạnh dạn mạo 

hiểm đầu tƣ vào. Bên cạnh những cơ hội, tiềm năng để phát triển thì có rất nhiều thách thức đối với 

các doanh nghiệp. Việt Nam ngày càng có nhiều startups làm về Blockchain. Tuy còn nhiều khó 

khăn trong lĩnh vực logistics, Blockchain vẫn sẽ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ngƣời sử dụng. 

Tài liệu tham khảo: 
http://thuvienso.bvu.edu.vn/bitstream/TVDHBRVT/19115/1/Le-Thu-Hang.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=L8EHrFQNv9Q&t=325s 

https://www.youtube.com/watch?v=-m00-PRtK6I 

Bộ Công Thương. (2017). Báo cáo Logistics Việt Nam 2017 - Logistics: Từ kế hoạch đến hành động. Hà Nội: NXB Công Thương. 

Forbes. (2018, March 23). Ứng dụng Blockchain. Retrieved April 1, 2018, from peergopeer.com 
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Ảnh hưởng của tr  tuệ nhân tạo  

đối với ngành nghề kế toán 

Nguyễn Hồng Hạnh - CQ57/22.04CLC 

hời gian gần đây, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo đƣợc nhắc tới rất nhiều trên các 

phƣơng tiện truyền thông, các cuộc hội thảo, bài báo khoa học. Với sự bùng nổ 

của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đã và đang ảnh hƣởng mạnh mẽ tới 

mọi lĩnh vực và ngành nghề kế toán cũng không nằm ngoài xu hƣớng này. Có rất nhiều 

quan điểm khác nhau về sự ảnh hƣởng của trí tuệ nhân tạo tới ngành nghề kế toán: có 

ngƣời cho rằng đây là một cơ hội để nâng cao chất lƣợng thông tin kế toán, tuy nhiên có 

ngƣời cũng cho rằng đây là một sự đe dọa đối với những kế toán viên đang hành nghề. 

Bài viết bàn về ảnh hƣởng của trí tuệ nhân tạo đối với ngành nghề kế toán hiện nay. Trí 

tuệ nhân tạo hay còn gọi là trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence) là một ngành 

thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Đây là trí tuệ do con ngƣời lập trình trên máy tính 

giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh nhƣ con ngƣời. Trí tuệ nhân 

tạo đƣợc coi là khác so với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình vì trí tuệ 

nhân tạo có thể giúp máy tính suy nghĩ, lập luận để giải quyết vấn đề hay học hỏi, thích 

nghi nhƣ một con ngƣời. 

Thực trạng sử dụng tr  tuệ nhân tạo trong ngành nghề kế toán hiện nay 

Trí tuệ nhân tạo đang và sẽ đƣợc đƣa vào sử dụng nhiều hơn trong các ngành sản 

xuất kinh doanh và kế toán cũng không phải là ngoại lệ. Các phần mềm kế toán đang thay 

thế kế toán viên làm các công việc thuộc phần hành thuế hay làm công việc phân loại hóa 

đơn. Phần mềm có thể kiểm tra dữ liệu toán học trên các hóa đơn cũng nhƣ xác minh 

thông tin về đơn vị phát hành, mã số thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn. Các phần mềm có 

thể học đƣợc cách xử lý theo từng nhà cung cấp để tự động xử lý các nghiệp vụ tƣơng tự 

phát sinh sau này. Trí thông minh nhân tạo có khả năng tự học hỏi và nâng cao khả năng 

phân loại thông tin giúp khách hàng có thể kiểm tra dữ liệu thanh toán hay chi phí trong 

thời gian ngắn thông qua bất cứ kết nối internet nào. 

Một số công ty ngày nay đã cung cấp phần mềm kế toán dựa trên đám mây và đạt 

đƣợc những thành công nhất định, nhƣng ấn tƣợng nhất có lẽ vẫn là Smacc, một trong 

những công ty đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện khả năng tự động hóa các tác 

vụ của phần mềm. Smacc đã nhận đƣợc 3,5 triệu USD từ các nhà tài trợ để phát triển việc 

sử dụng tuệ nhân tạo hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự động hóa hệ thống kế toán 

cũng nhƣ lập báo cáo tài chính. Các khách hàng của Smace chỉ cần chuyển các chứng từ 

của họ lên hệ thống, các chứng từ này sau đó sẽ đƣợc mã hóa và hệ thống máy tính sẽ thực 
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hiện các công việc kế toán nhƣ phân bổ vào các tài khoản, tính thuế, lập báo cáo tài chính 

theo yêu cầu của khách hàng. Theo thời gian, hệ thống này sẽ tự học hỏi để phát triển các 

chức năng về kế toán bán hàng, kế toán chi phí, quản lý hóa đơn, thanh toán. 

Tại Việt Nam, việc đƣa trí tuệ nhân tạo vào kế toán cũng không còn mới. Một số 

phần mềm kế toán nhƣ FAST, MISA, VACOM,... hay dịch vụ hóa đơn điện tử đã thu hút 

rất nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý doanh nghiệp. Hiện tại, trí tuệ nhân tạo đang tự 

động hóa ở các nhiệm vụ cấp thấp mang tính chất lặp đi lặp lại, tuy nhiên, trong tƣơng lai 

không xa, với khả năng tƣ học hỏi của mình, trí tuệ nhân tạo sẽ leo lên những bậc thang 

cao hơn trong quá trình tự động hóa các công việc phức tạp. 

L i  ch và thách thức mà tr  tuệ nhân tạo mang lại cho ngành nghề kế toán 

Lợi ích 

Đối với nhân viên kế toán, trí tuệ nhân tạo có thể tiếp nhận và xử lý những nghiệp 

vụ mang tính chất đơn giản, cấp thấp trong kế toán, điều này sẽ giúp giảm bớt khối lƣợng 

công việc của kế toán viên, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tính hiệu quả cho bộ máy kế 

toán. Kế toán viên có thể dành thời gian để sử dụng kiến thức chuyên môn của mình vào 

công việc phân tích dữ liệu, đƣa ra những khuyến nghị thích hợp cho khách hàng. Nhƣ 

vậy, với ngƣời hành nghề kế toán, trí tuệ nhân tạo có thể đƣợc coi nhƣ một đồng nghiệp 

đặc biệt trong quá trình làm việc. 

Về phƣơng diện doanh nghiệp, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một sự thay 

đổi lớn tổ chức bộ máy kế toán của các công ty nói chung hay tổ chức nhân sự tại các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán nói riêng. Các công việc hành chính hoặc mang 

tính chất lặp đi lặp lại sẽ đƣợc thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo, vì vậy các công ty có điều 

kiện để cắt giảm nhân sự, tiết kiệm chi phí quản lý của mình. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo 

mang lại cho các công ty kế toán lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong ngành nghề kế toán vì họ 

có cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời với mức chi phí thấp hơn. 

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trong kế toán. Các 

công ty kế toán có thể đƣa dữ liệu lên đám mây, nhƣ vậy thông tin sẽ đƣợc xử lý theo thời 

gian thực và giúp nhà quản lý đƣa ra các quyết định nhanh hơn, hiệu quả hơn. Một trong 

những thay đổi đáng chú ý nhất là sự tuân thủ trong cách thức xử lý dữ liệu vì quá trình 

này đƣợc thực hiện hoàn toàn tự động. Điều này cho phép các chuyên gia kế toán có đƣợc 

dữ liệu đáng tin cậy và nhanh chóng. 

Thách thức 

Trong ngành nghề kế toán, trí tuệ nhân tạo cũng phải đối mặt với một số thách thức 

nhất định. Sự thay đổi nhanh chóng trong môi trƣờng kinh doanh, việc mở rộng quy mô và 

địa bàn kinh doanh của các công ty cũng có nghĩa là mức độ phức tạp của các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh cũng ngày càng tăng lên. Đặc biệt, với các công ty có hoạt động ở nhiều 
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quốc gia khác nhau, bị chi phối bởi các văn bản pháp lý, thông lệ khác nhau thì việc kiểm 

soát các giao dịch, đảm bảo việc tuân thủ là không hề dễ dàng. 

Một điểm khác biệt và cũng là ƣu thế của nhân viên kế toán so với trí tuệ nhân tạo 

đó là khả năng xử lý vấn đề tùy theo ngữ cảnh nhất định. Các nhân viên kế toán có thể 

hiểu rất rõ các quy tắc, yêu cầu mà khách hàng của họ đặt ra, họ cũng có thể đƣa ra các lựa 

chọn và khuyến nghị cho khách hàng với những giải pháp phù hợp để thuyết phục khách 

hàng của họ. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo lại không thể làm nhƣ vậy vì thiếu đi sự tƣơng 

tác, tiếp xúc thực tế với khách hàng. 

Những v n đề đ t ra trong ngành kế toán và hướng đi cho các kế toán viên 

Trí tuệ nhân tạo với khả năng tự học hỏi của mình có thể tiếp tục phát triển trong 

một số công việc nhất định của ngành nghề kế toán nhƣ: 

Xử lý nghiệp vụ thu hồi công nợ của doanh nghiệp. Hiện nay, khi khách hàng của 

các doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ thanh toán, họ có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn 

khác nhau cùng một lúc, điều này khiến cho nhân viên kế toán tiêu tốn không ít thời gian 

cho việc kiểm tra, đối chiếu vì số tiền không khớp với bất kỳ một hóa đơn cụ thể nào. Trí 

tuệ nhân tạo có thể phân tích dữ liệu của khách hàng để khớp đúng số tiền với các hóa đơn 

có liên quan, đồng thời ghi giảm các khoản nợ của khách mà không cần sự can thiệp của 

con ngƣời, tăng độ chính xác của việc xử lý giao dịch cũng nhƣ giảm tải khối lƣợng cho 

nhân viên kế toán. 

Đánh giá rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Với khả năng thu thập dữ liệu từ các 

dự án đã thực hiện trƣớc đây của doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo sẽ đƣa ra đánh giá rủi ro 

cho các dự án mà doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong tƣơng lai, điều mà kế toán rất khó 

có thể thực hiện trong cùng khoảng thời gian. 

Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thay vì việc trao đổi với nhân 

viên kế toán và phải chờ đợi trong một khoảng thời gian nhất định để nhận đƣợc câu trả 

lời, các nhà quản lý có thể nhận đƣợc đáp án trong thời gian ngắn dƣới dạng các tin nhắn 

với giao diện nhƣ một cuộc đàm thoại với trí tuệ nhân tạo. 

Nỗi lo về một tƣơng lai bị mất việc vì sự thay thế của trí tuệ nhân tạo của các kế 

toán viên đang hành nghề là điều không thể tránh khỏi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần 

lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ thay thế các dịch vụ mà kế toán viên đang thực hiện 

bằng dịch vụ đám mây và sẽ thay nhân viên kế toán nếu họ không thích ứng với công nghệ 

này. Có lẽ cách duy nhất để tồn tại đó là khả năng thích ứng với môi trƣờng làm việc mới 

và tìm ra những thế mạnh của mình. 

Trƣớc hết, kế toán viên hành nghề cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi trong công 

nghệ, hiểu rõ cách vận hành để có thể khai thác đƣợc tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. 

Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán hiện nay đang có xu hƣớng tuyển dụng nhiều 
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hơn các kỹ sƣ tin học để hỗ trợ họ trong quá trình vận hành trí tuệ nhân tạo, vì vậy, để 

không bị lạc hậu trong chính môi trƣờng làm việc của mình. Bản thân kế toán viên cần 

chủ động tìm hiểu, cập nhật các xu hƣớng công nghệ mới nhất đƣợc sử dụng trong 

ngành nghề kế toán. 

Nếu nhìn nhận ở một góc độ tích cực, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo không loại 

trừ hoàn toàn sự cần thiết của nhân viên kế toán mà nó chỉ thay đổi sự đóng góp của họ 

trong ngành nghề này mà thôi. Thực tế cho thấy, trí tuệ nhân tạo hiện nay mới chỉ có thể 

thay thế đƣợc các lao động cấp thấp với các công việc giản đơn, còn các công việc phức 

tạp vẫn đòi hỏi kỹ năng chuyên nghiệp của kế toán viên. Ngay cả những công việc đã đƣợc 

tự động hóa cũng vẫn đòi hỏi sự giám sát nhất định của con ngƣời, đảm bảo rằng các hoạt 

động đƣợc thực hiện cân bằng với mục tiêu, văn hóa kinh doanh hay các nguyên tắc đạo 

đức của doanh nghiệp. 

Trong môi trƣờng công nghệ phát triển nhƣ hiện nay và tƣơng lai, các kế toán viên 

cần phát triển kỹ năng mềm hơn những giá trị truyền thống trong nghề nghiệp. Đối với các 

nhà tuyển dụng, kỹ năng quan trọng nhất là giao tiếp. Kế toán viên cần có khả năng giải 

thích đƣợc cách thức xử 1ý nghiệp vụ và lý do đƣa ra các khuyến nghị với khách hàng. 

Khả năng giao tiếp còn ảnh hƣởng rất lớn tới hiệu quả của việc tƣơng tác với khách hàng, 

nắm bắt đƣợc nhu cầu, mong muốn của khách hàng để có thể đáp ứng một cách tốt nhất 

các dịch vụ kế toán. 

Kết luận 

Trí tuệ nhân tạo đƣợc coi là một trong những nhân tố không thể thiếu và đóng vai trò 

quyết định cho tƣơng lai của ngành nghề kế toán. Những kế toán viên thế hệ tƣơng lai cần 

hiểu rõ hơn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình làm việc với trí tuệ nhân tạo. Ngành 

nghề kế toán không thể nằm ngoài xu hƣớng chung của cả thế giới và trí tuệ nhân tạo sẽ 

không thay thế cho kế toán viên mà nó chỉ đơn giản là thay đổi đóng góp, phạm vi công 

việc của họ mà thôi. Đối với kế toán viên hành nghề, trí tuệ nhân tạo không phải là một đối 

thủ cạnh tranh mà là một đồng nghiệp đặc biệt mà thôi. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/van-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-cong-tac-ke-toan-

kiem-toan-huong-di-moi-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-341711.html 

Trí tuệ nhân tạo và nghề kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp, Tạp chí khoa học và công nghệ, 

Số 46, 2020, Hồ Thị Vân Anh, Phạm Tú Anh. 

http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/anh-huong-cua-tri-tue-nhan-tao-toi-nghe-nghiep-

kiem-toan-tai-nhat-ban-139195 
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Gửi tiết kiệm trực tuyến:  

Rủi ro và l i  ch 

Lương Diệu Linh - CQ57/11.01 

Khái niệm gửi tiết kiệm trực tuyến 

Theo định nghĩa Điều 6 Quy chế về tiền gửi tiết kiệm (TGTK) số 1160/2004/QĐ-

NHNN. TGTK là khoản tiền của cá nhân đƣợc gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, đƣợc 

xác nhận trên thẻ tiết kiệm, đƣợc hƣởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết 

kiệm và đƣợc bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. 

Gửi tiết kiệm từ lâu đã là hình thức đầu tƣ an toàn, đƣợc đa số ngƣời Việt Nam tin 

tƣởng để sinh lời từ khoản tiền nhàn rỗi. Trong đó, hình thức tiết kiệm trực tuyến đã và 

đang trở thành xu hƣớng mới cho ngƣời gửi tiền. 

Gửi tiết kiệm trực tuyến là hình thức gửi tiền vào ngân hàng trực tuyến thông qua 

các ứng dụng Mobile Banking/Internet Banking của ngân hàng. Chỉ cần một khoản tiền 

cùng thiết bị điện tử có kết nối mạng là ngƣời gửi tiền đã có thể gửi tiết kiệm online mà 

không cần đến các quầy hay chi nhánh giao dịch của ngân hàng. Điều này giúp ngƣời gửi 

tiền tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. 

Hình thức gửi tiết kiệm này đƣợc đánh giá là ổn định, mang lại lợi nhuận trên khoản 

tiền “nhàn rỗi”. Với một khoản tiền chƣa cần dùng đến, ngƣời gửi tiền có thể gửi vào các 

ngân hàng và đƣợc hƣởng lãi từ khoản tiền đó. 

Thực trạng gửi tiết kiệm trực tuyến hiện nay tại Việt Nam 

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên điện thoại 

thông minh, trong những năm gần đây, gửi tiết kiệm trực tuyến đã trở thành một trong 

những xu hƣớng đầu tƣ hàng đầu mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, đƣợc sử dụng 

phổ biến, đặc biệt là giới trẻ, bởi tính đơn giản, thuận tiện và nhiều ƣu đãi hấp dẫn mà nó 

mang lại. 

Tính đến năm 2021, số hợp đồng tiền gửi online đã chiếm tới 47% trong tổng số hợp 

đồng tiền gửi tại ngân hàng. Gửi tiết kiệm trực tuyến ngày càng trở thành lựa chọn của 

nhiều ngƣời, đặc biệt là nhóm ngƣời trẻ từ 25 - 35 tuổi chiếm tới 39%. 

Theo khảo sát, dịch vụ tiết kiệm trực tuyến đã đƣợc các ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần trên địa bàn tỉnh triển khai trong khoảng 10 năm trở lại đây và ngày càng đƣợc nhiều 

ngƣời quan tâm, sử dụng trong khoảng 5 năm nay. Nhiều ngân hàng thƣơng mại cổ phần 

đang cung cấp các gói sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến với mức lãi suất hấp dẫn, cao hơn 
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từ 0,1-0,8%/năm so với gửi tiết kiệm tại quầy, tùy theo thời hạn gửi và các chƣơng trình, 

đối tƣợng ƣu đãi. Theo lý giải của các ngân hàng, việc điều chỉnh lãi suất trực tuyến cao 

hơn do ngân hàng không phải mất chi phí vận hành ở quầy giao dịch. 

Khi gửi tiết kiệm trực tuyến, ngƣời gửi thƣờng lựa chọn gói gửi với kỳ hạn ngắn từ 1 

tháng đến dƣới 6 tháng (chiếm 62%), trong khi đó gửi tiết kiệm dài hạn hơn từ 6-12 tháng 

chiếm 22,8%. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng khi gửi tiết kiệm online đã góp phần 

tác động không nhỏ tới thói quen tiết kiệm và tích lũy cho tƣơng lai của mọi ngƣời, đặc 

biệt là nhóm ngƣời trẻ. 

Ưu điểm khi gửi tiết kiệm trực tuyến 

Không thể giả mạo sổ tiết kiệm, giao dịch 

Ngƣời gửi tiền là ngƣời trực tiếp thực hiện, kiểm soát mọi thao tác từ đăng ký mở 

tài khoản tiết kiệm, gửi, rút tiết kiệm, theo dõi các biến động mà không cần thông qua 

giao dịch viên của ngân hàng. Kẻ gian sẽ không có cơ hội giả mạo sổ tiết kiệm hay giao 

dịch trên tài khoản của ngƣời gửi tiền. Do vậy, hình thức này đảm bảo tính bảo mật và 

an toàn cao. 

 Người thực hiện các lệnh thao tác: Tất cả mọi thao tác chỉ có ngƣời gửi tiền mới 

có thể thực hiện vì cần thông qua nhiều bƣớc bảo mật nhƣ: đăng nhập ứng dụng, điền mật 

khẩu, mã xác nhận OTP. 

 Nơi thực hiện: Chỉ có thể thực hiện trên máy tính/di động cá nhân của ngƣời gửi đã 

đăng ký và sử dụng ứng dụng internet banking. 

 Quy trình mở sổ, gửi, rút, nhận tiền lãi: Quy trình này đƣợc thực hiện hoàn toàn từ 

phía ngƣời gửi thông qua hệ thống mà không thông qua nhân viên ngân hàng. Do vậy, sẽ 

không có tình trạng làm giả để rút tiền hay rút lãi từ tài khoản tiền gửi. 

Ngăn ngừa nguy cơ tiền tiết kiệm bị đánh cắp 

Gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ giúp ngƣời gửi tiền ngăn ngừa nguy cơ tiền tiết kiệm bị 

đánh cắp vì các giao dịch thực hiện qua nhiều bƣớc xác thực, đảm bảo ngƣời giao dịch là 

chủ tài khoản tiết kiệm. Để tiến hành gửi tiết kiệm, cần thực hiện các bƣớc sau: 

 Đăng ký: Để đăng ký gửi tiết kiệm trực tuyến, ngƣời gửi tiền cần làm thẻ thanh 

toán tại ngân hàng có ý định mở sổ tiết kiệm. Sau đó, ngƣời gửi tiền cần đăng ký sử dụng 

dịch vụ Mobile Banking hoặc Internet Banking của ngân hàng đó. 

 Đăng nhập hệ thống: Ngƣời gửi tiền cần đăng nhập với tài khoản và mật khẩu của 

mình. Cần ghi nhớ mật khẩu để tránh nhập sai và bị khóa tài khoản. 

 Xác thực OTP: Sau khi đã lựa chọn đƣợc số tiền, kỳ hạn, phƣơng thức đáo hạn 

thì ngƣời gửi tiền cần xác thực mã OTP để hoàn tất giao dịch. Mã OTP này sẽ đƣợc hệ 
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thống ngân hàng gửi về thông qua tin nhắn SMS vào số điện thoại đăng ký và thƣờng chỉ 

có hiệu lực ngắn. Vì vậy, tính an toàn và bảo mật cho các giao dịch gửi tiết kiệm trực 

tuyến là rất cao. 

Hệ thống luôn được tối ưu, nâng cấp, bảo mật thông tin 

Hiện nay, hệ thống internet/mobile banking các ngân hàng luôn đƣợc nâng cấp, bảo 

mật thông tin. Từ đó, các ngân hàng sẽ kịp thời phát hiện những nguy cơ về lỗ hổng bảo 

mật. Chính vì vậy, tài khoản tiền gửi và thông tin cá nhân của khách hàng luôn đƣợc bảo 

vệ cao. 

Mỗi ngân hàng sẽ có một đội ngũ chuyên gia phát triển hệ thống để thực hiện nhiều 

giải pháp bảo mật, tối ƣu hệ thống nhƣ: 

 Mã hóa dữ liệu: Để đảm bảo trang web mà ngƣời gửi tiền đang sử dụng đã đƣợc 

mã khóa thì cần lƣu ý tìm kiếm bắt đầu bằng “https://” ở đầu địa chỉ web. Điều này sẽ giúp 

ngƣời dùng hạn chế những trang web giả mạo và có thể bị đánh cắp thông tin khi đăng 

nhập những web này. 

 Xác thực đa yếu tố: Xác thực đa yếu tố, ngƣời gửi tiền phải cung cấp thông tin xác 

thực bổ sung trƣớc khi có thể có quyền truy cập vào tài khoản của mình. 

 Tường lửa: Cũng giống nhƣ xác thực, tƣờng lửa đóng vai trò nhƣ một ngƣời bảo 

vệ, có chức năng giám sát dữ liệu đến và ra từ thiết bị của ngƣời gửi tiền. Đồng thời, tƣờng 

lửa có thể chặn truy cập trái phép từ các trang web hoặc địa chỉ IP không đáng tin. 

 Cảnh báo và thông báo: Hệ thống ngân hàng sẽ thiết lập hệ thống cảnh bảo và 

thông báo tới cho ngƣời gửi tiền bằng văn bản qua email hoặc tin nhắn khi phát hiện 

những giao dịch bất thƣờng nhƣ: rút nhiều tiền một lúc hoặc số dƣ giảm xuống một số tiền 

nhất định,... Từ đó, giúp ngƣời gửi tiền quản lý và giám sát tài khoản tiền gửi tốt hơn. 

 Đăng xuất tự động: Khi ngƣời gửi tiền quên đăng xuất khỏi tài khoản gửi tiết kiệm 

của mình sau khi hoàn thành giao dịch thì ngân hàng sẽ tự động đăng xuất sau một vài 

phút. Điều này có thể giúp ngăn ngừa những ý đồ xấu muốn lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt 

tiền gửi của ngƣời gửi tiền. 

 Giới hạn đăng nhập: Nếu lần đầu tiên đăng nhập không thành công vào tài khoản 

của mình, ngƣời gửi tiền có thể nhận đƣợc cảnh báo từ hệ thống rằng sẽ có một số lần giới 

hạn để đăng nhập. Nếu vƣợt quá số lần này, tài khoản của ngƣời gửi tiền sẽ bị khóa trong 

một khoảng thời gian nhất định. 

Ngƣời gửi tiết kiệm hoàn toàn yên tâm khi gửi tiết kiệm trực tuyến bởi hệ thống 

ngân hàng luôn đƣợc nâng cấp, bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản tiền gửi tiết kiệm  

an toàn. 
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Tra cứu lịch sử giao dịch dễ dàng 

Toàn bộ giao dịch với khoản tiền gửi của khách hàng đều đƣợc lƣu vết và lƣu lại 

toàn bộ trên hệ thống của ngân hàng với quy mô toàn cầu. Khi có sự cố và khách hàng 

muốn tra cứu các giao dịch thì sẽ đƣợc ngân hàng hỗ trợ trích xuất dƣới dạng văn bản hoặc 

gửi thông tin qua email. 

Các thông tin ngân hàng có thể trích xuất cho khách hàng nhƣ: số tiền gửi, thời gian 

gửi, số tiền lãi tại mỗi thời điểm, tổng gốc và lãi, số tiền rút, thời gian rút,... Từ đó, khách 

hàng dễ dàng quản lý và kiểm soát tiền gửi trực tuyến. 

Người gửi được pháp luật và ngân hàng bảo đảm về quyền lợi 

Theo Điều 10 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, thì Tổ chức tín dụng trong đó có 

ngân hàng phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm nhƣ: bảo 

hiểm, bảo toàn tiền gửi, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng rút tiền, gửi tiền, thanh toán 

đầy đủ các khoản gốc, lãi cho ngƣời gửi,... 

Vì vậy, khi gửi tiền tại ngân hàng, ngƣời gửi tiền đã đƣợc pháp luật và ngân hàng 

đảm bảo quyền lợi, hạn chế tối đa rủi ro. Mỗi ngân hàng sẽ đảm bảo các quyền lợi khác 

nhau, nhƣng quyền lợi chung về bảo toàn tiền gửi, thanh toán đầy đủ gốc, lãi khi đến kỳ là 

điều mà ngân hàng nào cũng phải thực hiện. 

Một số rủi ro người gửi tiết kiệm trực tuyến c  thể g p phải 

Gửi tiết kiệm trực tuyến có độ an toàn rất cao nhƣng ngƣời gửi vẫn có thể gặp phải 

một số những rủi ro nhất định. Cụ thể: 

Lộ thông tin đăng nhập: Tài khoản tiền gửi có thể bị đe dọa nếu ngƣời gửi tiền bị lộ 

các thông tin đăng nhập nhƣ: tài khoản ứng dụng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP. Các 

thông tin này thƣờng bị lộ trong trƣờng hợp bị mất/để quên điện thoại và kẻ gian sử dụng 

truy cập vào tài khoản tiền gửi, nhập mật khẩu đúng (do ngƣời gửi tiền lƣu mật khẩu trong 

điện thoại hoặc mật khẩu là các ký tự đơn giản,..). Khi đó, kẻ gian dễ dàng đăng nhập vào 

tài khoản và điền đúng mã OTP đƣợc gửi về số điện thoại trong máy. Và kết quả là tài 

khoản sẽ bị rút hết số tiền. 

Lừa đảo qua mạng: Hiện nay tình trạng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản tiền gửi, tiền 

trong tài khoản ngân hàng khá phổ biến và ngày càng tinh vi. Thƣờng là các chiêu trò nhƣ 

gửi những thông tin hấp dẫn nhƣ: tặng quà, công việc thu nhập hấp dẫn hay có ngƣời tự 

nhận là nhân viên ngân hàng và yêu cầu ngƣời gửi tiền nhấp vào các đƣờng link mà họ 

gửi,...  Khi nhấn vào các đƣờng link có chứa mã độc này, kẻ gian sẽ tấn công vào thiết bị 

của ngƣời gửi tiền. Khi đó, chúng sẽ truy cập vào tài khoản tiền gửi và âm thầm rút hết 

tiền trong tài khoản. Quá trình này thƣờng diễn ra hết sức nhanh chóng và ngƣời gửi sẽ vô 

cùng hoang mang và không hiểu rõ lý do số tiền của mình tự nhiên “không cánh mà bay”. 
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Một số giải pháp hạn chế rủi ro 

Lộ thông tin đăng nhập: Để tránh các gian lận khi giao dịch trực tuyến, ngƣời gửi 

tiền cần thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ thông tin tài khoản. Không cung cấp/chia sẻ 

thông tin tài khoản tiền gửi cho bất kỳ ai hay không viết thông tin tài khoản ở những nơi 

mà ngƣời khác dễ nhận biết. Đồng thời, mật khẩu đăng nhập không nên chọn những ký tự 

dễ nhận biết nhƣ: ngày sinh, số chứng minh thƣ, số điện thoại,... Nên thoát ứng dụng và 

các trình duyệt ngay khi rời máy tính, điện thoại. Nếu nghi ngờ mật khẩu bị lộ, hoặc mất 

máy tính/điện thoại thì bạn có thể liên hệ với ngân hàng để hỗ trợ và khóa tài khoản tiền 

gửi kịp thời. 

Tránh lừa đảo qua mạng: Ngƣời dùng không nên nhấn vào các đƣờng link lạ trong 

tin nhắn facebook đƣợc gửi từ ngƣời không quen biết hoặc đƣờng link trong SMS không 

phải của ngân hàng. Đặc biệt là các lời giới thiệu về việc tặng quà, yêu cầu truy cập link 

hay các thông tin giả mạo từ ngân hàng. Ngƣời gửi tiền cần cân nhắc thật kỹ và chỉ nhấn 

vào đƣờng link có “https” hay các đƣờng link tích xanh. Các rủi ro này ngƣời gửi hoàn 

toàn có thể tránh đƣợc nếu tuân theo khuyến cáo của ngân hàng. Chỉ cần thận trọng khi sử 

dụng tài khoản tiền gửi thì gửi tiết kiệm trực tuyến vẫn là một hình thức an toàn. Đồng 

thời, hình thức này còn vô cùng thuận tiện, nhanh chóng và mang lại lợi nhuận cao (lãi 

suất gửi tiết kiệm trực tuyến cao hơn lãi suất gửi tại quầy). Vì vậy gửi tiết kiệm trực tuyến 

vẫn luôn là lựa chọn lý tƣởng cho khách hàng. 
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Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng 

toàn cầu và cơ hội, thách thức  

cho Việt Nam 

Nguyễn Mai Chi - CQ58/22.06CLC 

ó nhiều cách định nghĩa khác nhau về chuỗi cung ứng và các thuật ngữ liên quan; 

theo định nghĩa của OECD: “chuỗi cung ứng toàn cầu là cách tổ chức sản xuất, 

thƣơng mại và đầu tƣ quốc tế, trong đó các khâu khác nhau của quá trình sản xuất 

đƣợc đặt tại nhiều quốc gia khác nhau”. Mục tiêu của các doanh nghiệp tham gia 

vào chuỗi cung ứng là nhằm tối thiểu hoá chi phí sản xuất trên cơ sở các lợi thế khác nhau 

của các quốc gia. Vận hành các chuỗi cung ứng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhƣng nó 

cũng tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trong sản xuất, đầu tƣ, thƣơng mại và 

tiêu dùng. 

Các xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu 

Tác động của đại dịch Covid-19 đã thức đẩy xu hƣớng dịch chuyển chuỗi cung ứng 

toàn cầu diễn ra một cách mạnh mẽ. Theo quan điểm của UNCTAD đƣa ra tháng 6/2020, 

có bốn khả năng tái định hình về chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

toàn cầu gồm: 

(1) Chuyển hoạt động sản xuất về nước hoặc các nước gần với mình. Xu hƣớng này 

sẽ có thể xảy ra đối với các ngành công nghệ cao; cũng có thể diễn ra với các dịch vụ, đặc 

biệt là dịch vụ có giá trị gia tăng thấp chẳng hạn: các bộ phận trong chuỗi giá trị bán lẻ, 

bán buôn, chuỗi vận tải và logistics. 

(2) Đa dạng hoá chuỗi cung ứng. Nhằm tăng khả năng phục hồi, các công ty đa 

quốc gia sẽ ngày càng có xu hƣớng phân tán rủi ro thông qua hình thức đa dạng hoá chuỗi 

cung ứng. 

(3) Khu vực hoá chuỗi cung ứng. Đây là kết quả của thu hẹp các chuỗi cung ứng cấp 

độ toàn cầu về cấp độ khu vực; mục tiêu là khai thác tốt nhất vùng nguyên liệu địa phƣơng 

và sự tƣơng thích trong khu vực về trình độ phát triển. 

(4) Nhân rộng chuỗi cung ứng. Xu hƣớng này chủ yếu xảy ra với các chuỗi ngắn, 

sản xuất phân tán gần nơi tiêu thụ, đƣợc hỗ trợ bởi các công nghệ sản xuất mới - sản xuất 

bồi đắp hoặc in 3D chẳng hạn nhƣ dƣợc phẩm, dệt may, thực phẩm… 

Cơ hội và thách thức cho Việt Nam 

Cơ hội cho Việt Nam 

Thứ nhất, có cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng mới và đón nhận các dòng vốn 

FDI. 

C 
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Cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung đã làm cho nhiều hãng công nghệ có xu hƣớng 

rời bỏ thị trƣờng Trung Quốc (có thể không hoàn toàn) sang các nƣớc khác và Việt Nam là 

thị trƣờng có nhiều tiềm năng. Apple đã tuyên bố sẽ thử nghiệm việc sản xuất AirPods (tai 

nghe không dây) tại Việt Nam; kể từ tháng 6/2019, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn 

của mình đánh giá tính khả thi của việc di chuyển 15%-30% công suất sản xuất của họ từ 

Trung Quốc sang Đông Nam Á. Tập đoàn Samsung đã chuyển cơ sở sản xuất smartphone 

sang Việt Nam và Ấn Độ, đóng của nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng ở Trung 

Quốc trong năm 2019. Tập đoàn Foxcon của Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực điện tử, 

công nghệ thông tin và sản xuất máy tính hàng đầu thế giới đề xuất xây 3 dự án nhà ở cho 

công nhân quy mô lớn ở Việt Nam nhằm phục vụ cho phát triển của tập đoàn. 

Thứ hai, tiếp nhận các ngành sản xuất trung bình, nâng cấp chuỗi cung ứng cho các 

ngành công nghiệp. 

Với chi phí lao động thấp, lợi thế nhờ tham gia các FTA, Việt Nam có năng lực sản 

xuất và xuất khẩu một số mặt hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhƣ: dệt may, giày da, 

điện tử, phụ tùng ô tô… Những ngành sản xuất này có khả năng dịch chuyển lớn và dễ 

dịch chuyển hơn so với các ngành công nghiệp nặng khác. 

Một số ngành nhƣ dệt may, điện tử, giày da, khi đại dịch Covid-19 xảy ra gây đứt 

gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do phụ thuộc nhiều vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc, ảnh 

hƣởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành này. Nhiều tập đoàn 

sản xuất lớn trên thế giới đã phải xem xét tính toán lại các chuỗi cung ứng theo hƣớng 

giảm dần còn 45-50% từ Trung Quốc, và hƣớng vào thị trƣờng Việt Nam, Indonesia, Ấn 

Độ… khoảng 15-20%; Thực sự đây là cơ hội tốt cho Việt Nam đón đầu dòng vốn FDI cho 

các ngành sản xuất phụ trợ. 

Thứ ba, đón nhận đầu tƣ và tăng cƣờng xuất khẩu hàng hoá trung gian và cuối cùng 

sang thị trƣờng Hoa Kỳ. 

Có thể nói Việt Nam có đƣợc lợi thế lớn về thƣơng mại và đầu tƣ sau cuộc khủng 

hoảng thƣơng mại Mỹ - Trung. Số liệu phân tích tổng hợp của Ngân hàng Trung ƣơng 

Singapore (MAS), trong danh mục hàng điện tử cuối cùng, thị phần nhập khẩu của Mỹ từ 

Trung Quốc giảm mạnh 6,3%; trong khi đó Việt Nam có mức tăng thị phần lớn nhất đạt 

3,6%, Mexico là 2,2% và Đài Loan là 1,7%. 

Về thị trƣờng hàng hoá trung gian: thị phần của Trung Quốc trên thị trƣờng nhập 

khẩu của Mỹ đã giảm 17,2%, trong khi đó Malaysia tăng 7,4% và Đài Loan tăng 5,3%. 

Chính sách mua lại các dây truyền sản xuất của Đài Loan đã làm dịch chuyển chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Đối với Malaysia, các nhà sản xuất linh kiện và phụ kiện ngành điện và điện 

tử đón nhận đƣợc dòng vốn FDI do lao động có kỹ năng và cơ sở hạ tầng giao thông tốt đã 

mang lai cho đất nƣớc này lợi thế hơn các nƣớc thuộc khối ASEAN. Đài Loan nhập khẩu 

nhiều hàng hoá trung gian hơn từ thị trƣờng Trung Quốc; đối với thị phần thị trƣờng đầu 

vào điện tử trung gian của Trung Quốc, ba nƣớc là Việt Nam, Malaysia, Đài Loan ghi 

nhập mức tăng từ 0,8% đến 1,8% và đây cũng là các nƣớc nhận đƣợc tác động tích cực lớn 

nhất đối với thƣơng mại đầu vào trung gian từ Trung Quốc. 
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Thách thức cho Việt Nam 

Một là, rủi ro về dịch chuyển các dòng vốn đầu tƣ. 

Gia tăng cung ứng công nghệ số, tự động hoá và cung ứng công nghệ mới vào sản 

xuất, tác động lớn đến dịch chuyển chuỗi cung ứng, thúc đẩy các doanh nghiệp xem xét, 

phân tích, đánh giá lại chi phí lao động và tổng chi phí trong việc tìm nguồn cung ứng mới, 

nhất là các doanh nghiệp liên quan đến tự động hoá sản xuất. Loại công nghệ này đƣa tới 

xu hƣớng đẩy mạnh quá trình dịch chuyển sản xuất về gần với các nền kinh tế phát triển, 

công nghệ hiện đại. Việt Nam tuy đƣợc hƣởng lợi từ xu hƣớng đã dạng hoá, dịch chuyển 

sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nhƣng vẫn đối mặt với rủi ro từ xu hƣớng dịch chuyển sản 

xuất về gần, nhất là các ngành thâm dụng lao động nhƣ: dệt may, da giày. 

Dƣới góc độ chi phí sản xuất: chi phí lao động có xu hƣớng gia tăng, trong khi năng 

suất lao động của ta lại thấp; do đó Việt Nam không tránh khỏi rủi ro dòng vốn đầu tƣ FDI 

dịch chuyển sang các nƣớc giống nhƣ việc di chuyển vốn của nền kinh tế Trung Quốc sang 

các nƣớc khác trong giai đoạn hiện nay. 

Hai là, khả năng cạnh tranh về thu hút dòng vốn dịch chuyển từ Trung Quốc ngày 

càng khốc liệt. 

Dù có nhiều lợi thế nhƣng Việt Nam vẫn phải đối mặt gay gắt với các nền kinh tế 

mới nổi khác trong quá trình thu hút dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài do tác động bởi xu 

hƣớng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu so với Ấn Độ, chúng ta có lợi thế hơn về 

các thông số: ổn định kinh tế vĩ mô, nền chính trị ổn định, tham gia nhiều FTA với một cơ 

sở các khu công nghiệp sẵn có; tuy nhiên, Ấn Độ lại có nhiều ƣu thế về công nghệ cao, 

phát triển của IT và internet, cùng với nguồn nhân lực dồi dào. Bên cạnh đó, Việt Nam còn 

đối mặt với cạnh tranh của các nƣớc trong khu vực về thu hút dòng vốn dịch chuyển từ 

Trung Quốc, đặc biệt là các nƣớc nhƣ Indonesia, Thái Lan, Malaysia. 

Một số kiến nghị nhằm tăng cường khả năng th ch ứng của Việt Nam trước xu 

hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19 

Tác động của đại dịch Covid-19, cùng tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine cho 

thấy thực tế phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu không theo một kế hoạch đã định, ảnh 

hƣởng của tắc nghẽn, chi phí đầu vào tăng, giá cƣớc vận tải ngày càng gia tăng chóng mặt 

(Thomas Knudsen, 2022). 

Đổi mới mô hình tăng trƣởng, dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp 

hoá và hiện đại hoá; Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng khu vực 

và toàn cầu, từ đó thu hút đƣợc các tập đoàn kinh tế lớn và công nghệ tiên tiến; thu hút 

dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trong các lĩnh vực sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Để 

đạt đƣợc mục tiêu đó, Việt Nam cần phải hoàn thiện một số nội dung sau: 

Một là, nghiên cứu đa dạng hoá các chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực. Một số ngành 

sản xuất chủ đạo của Việt Nam hiện chỉ tập trung vào một số thị trƣờng đã làm cho các doanh 

nghiệp này thiệt hại lớn do bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Gia tăng năng lực sản xuất trong nƣớc 

trong một số phân khúc công nghiệp phụ trợ cần có sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ. 

Hai là, hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho các hoạt động 

vận tải xuất nhập kh u đặc biệt các cơ chế liên quan đến logistics. Cần bổ sung, hoàn 
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thiện chính sách phát triển logistics, tù đó giúp giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh của 

hàng hoá. Theo Phan Trang (2022), năm 2021 chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 

16,8% giá trị hàng hoá trong khi chi phí này của thế giới trung bình khoảng 10,6%. 

Ba là, nâng cao vai trò, sứ mệnh của hệ thống dự trữ quốc gia nhằm khắc phục các 

khó khăn khó lường trước biến động của kinh tế thế giới. Biến động kinh tế thế giới đầu 

năm 2022 do tác động của cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đã ảnh hƣởng đến các loại thị 

trƣờng đặc biệt là xăng, dầu, lƣơng thực, hành không, du lịch… tác động đến lƣu kho, luân 

chuyển hàng hoá. Việt Nam đƣợc nhận định là thị trƣờng quan trọng liên quan đến “hậu 

cần kho lạnh”; vì vậy, cần đầu tƣ hơn nữa vào phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ logistics 

tiến đến xây dựng thị trƣờng bất động sản logistics với phƣơng châm hiện đại, tiên tiến từ 

đó giúp các nhà đầu tƣ tối ƣu hoá chuỗi cung ứng trong toàn cầu dựa trên ba trụ cột quan 

trọng là (1) thiết kế mạng lƣới phụ thuộc vào nhu cầu doanh nghiệp, (2) vị trí cơ sở và (3) 

thông số kỹ thuật của toà nhà thích ứng với tốc độ đổi mới công nghệ, phù hợp với khách 

hàng và yêu cầu kinh doanh. 

Bốn là, hoàn thiện hệ thống cơ sở kho lạnh thương mại. Hiện tại thị trƣờng “hậu cần 

kho lạnh thƣơng mại” của Việt Nam còn mới, phát triển đơn lẻ, rời rạc gây khó khăn trong 

chuỗi cung ứng. Thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thiết kế, xây dựng 

hoàn thiện hệ thống hậu cần và công nghiệp vận tải để nâng cao sức cạnh tranh của mình 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Năm là, nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA). Cơ hội nhằm 

tối đa hoá tiềm năng thƣơng mại trong khối, thúc đẩy hơn nữa hội nhập và gia tăng giá trị 

cho các doanh nghiệp các nƣớc trong khu vực; giúp cho các nƣớc giải quyết các rào cản 

thuế quan, minh bạch hoá thông tin, ứng phó đƣợc với các vấn đề liên quan đến nền kinh 

tế số, kỹ thuật số. Theo PwC (2022), chuỗi giá trị thực phẩm đóng góp. Khoảng 500 tỷ 

USD sản lƣợng kinh tế khu vực, chiếm 17% tổng GDP của ASEAN, góp phần giải quyết 

công ăn việc làm cho 113 triệu lao động. 

Sáu là, thu hút đầu tư nước ngoài FDI cần quán triệt trên quan điểm phát triển bền 

vững, Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đảm bảo quốc phòng an ninh và 

bảo vệ môi trường. Nhƣ vậy, cần chủ động tiếp cận các dòng vốn đầu tƣ có chất lƣợng; 

tiếp cận và vận động các tập đoàn sản xuất, kinh tế lớn công nghệ tiên tiến; chủ động hợp 

tác đầu tƣ phát triển chuỗi cung ứng trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế; kiên quyết từ 

chối các dự án không phù hợp với quy hoạch phát triển, chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc. 
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Xung đột Nga - Ukraine: Những tác động 

và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam 

Phan Văn Hiếu - CQ57/11.01CLC 

uộc chiến giữa Nga và Ukraine đã tác động mạnh đến cục diện chính trị thế giới và thay 

đổi một cách cơ bản trật tự an ninh châu Âu trong 3 thập kỷ qua, sau khi Liên Xô sụp đổ. 

Một loạt biện pháp trừng phạt cùng lúc trong nhiều lĩnh vực và chặt chẽ nhất từ trƣớc tới 

nay mà Mỹ, EU và một số nƣớc đã thực hiện đối với nền kinh tế nƣớc Nga. Điều này đã 

gây xáo trộn lớn trên thị trƣờng tài chính, thị trƣờng năng lƣợng toàn cầu, ảnh hƣởng đến an ninh 

lƣơng thực, gia tăng lạm phát và suy giảm tăng trƣởng kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Là một quốc gia hội nhập khá sâu vào kinh tế thế giới, Việt Nam cũng chịu tác động không 

nhỏ của xung đột Nga - Ukraina. Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hƣởng tiêu cực, Việt Nam vẫn có 

thể tìm thấy các cơ hội để phát triển. Vấn đề đặt ra là: nhà nƣớc và các doanh nghiệp cần đánh giá 

chính xác những cơ hội và thách thức; từ đó đƣa ra những biện pháp phù hợp để ứng phó hiệu quả 

những vấn đề thách thức mới đặt ra, cũng nhƣ tận dụng các thời cơ để phát triển kinh tế. 

Cuộc chiến Nga - Ukraine và những tác động với kinh tế Việt Nam 

Nền kinh tế nƣớc ta có độ mở lớn với việc tham gia ký kết nhiều hiệp định thƣơng mại đa 

phƣơng và song phƣơng; cùng với đó, quy mô và giá trị nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu cho sản xuất 

chiếm tỷ lệ cao; do vậy, khi kinh tế thế giới suy giảm và lạm phát cao, đặc biệt là khi nền kinh tế của 

các quốc gia là đối tác quan trọng của Việt Nam suy giảm sâu sẽ tác động không nhỏ đến sự phục hồi 

và phát triển kinh tế nƣớc ta hậu Covid-19. Có thể chỉ ra những tác động tiêu cực chủ yếu đó là: 

Thiếu hụt nguồn cung ứng nguyên vật liệu. 

Khi sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra vẫn chƣa đƣợc 

khắc phục thì xung đột Nga - Ukraine diễn ra càng làm trầm trọng hơn tình trạng này, ảnh hƣởng 

nặng nề tới nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất công nghiệp của nhiều quốc gia 

trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do Nga và Ukraine là 2 nhà cung cấp lớn những vật liệu quan 

trọng để sản xuất các thiết bị điện tử nhƣ Nickel, Palladium; do vậy, bất kỳ hạn chế hay gián đoạn 

nào về nguồn cung hàng hóa từ Nga và Ukraine đều có thể gây nên gián đoạn với chuỗi sản xuất 

thiết bị điện tử của Việt Nam. Bên cạnh đó, Nga cũng là một trong các nhà cung cấp xăng, dầu, khí 

đốt, phân bón và lƣơng thực lớn nhất thế giới mà Việt Nam là một trong các khách hàng quen thuộc. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam nhập siêu khoảng 6 tỷ USD đối với mặt hàng xăng, dầu. Khi 

giá xăng, dầu tăng cao, giá trị nhập siêu mặt hàng này sẽ càng tăng. Với việc Mỹ, Anh, EU và một 

số quốc gia thực hiện chính sách cấm Nga xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt sang các nƣớc thuộc châu Âu 

dẫn tới làm tăng giá xăng, dầu, khí đốt trên toàn cầu, chẳng những gây thiệt hại lớn với nƣớc Nga, 

mà còn gây ảnh hƣởng không nhỏ tới các quốc gia có quan hệ giao thƣơng với Nga. 

Việc các công ty thuộc các nƣớc EU rời bỏ, hoặc chấm dứt hoạt động ở nƣớc Nga sẽ khiến 

việc xuất, nhập khẩu hàng hóa của các nƣớc với Nga gặp nhiều khó khăn do chi phí vận chuyển 

hàng hóa tăng cao, tăng chi phí bảo hiểm hàng hóa và giảm lợi nhuận của các DN xuất nhập khẩu. 

C 
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Ngoài ra, việc đồng rúp mất giá cũng sẽ ảnh hƣởng đến nguồn thu ngoại tệ của các doanh nghiệp 

xuất khẩu Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT đã và đang có 

các tác động nhất định tới hoạt động kinh tế và giao thƣơng của Việt Nam. Mặc dù trƣớc mắt chƣa 

ảnh hƣởng nhiều tới kim ngạch xuất khẩu, song về lâu dài, điều này sẽ tác động tới tâm lý và quy 

mô giao dịch thƣơng mại của các doanh nghiệp và khách hàng có hoạt động đầu tƣ, giao thƣơng với 

Nga, trong đó có Việt Nam. 

Gia tăng áp lực lạm phát 

Xung đột Nga - Ukraine là một trong những nguyên nhân chính làm tăng vọt chi phí năng 

lƣợng (xăng, dầu, khí đốt, điện năng), tăng nguy cơ không đảm bảo an ninh lƣơng thực trên toàn thế 

giới do Nga và Ukraine là 2 quốc gia xuất khẩu lớn về xăng, dầu, khí đốt, lúa mì, nhôm, nickel, 

ngô… của thế giới. Vì vậy nếu cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine càng kéo dài sẽ gây khó khăn về 

nguồn cung các loại nguyên, nhiên vật liệu này trong thời gian tới, ảnh hƣởng tới quá trình phục hồi 

và phát triển kinh tế nƣớc ta, khiến giá cả hàng hóa, nguyên liệu đầu vào đang bƣớc vào đợt tăng giá 

mới. Điều này khiến lạm phát của Việt Nam phải chịu 4 áp lực: 

Thứ nhất, giá xăng, dầu thế giới tăng ắt kéo theo giá xăng, dầu trong nƣớc tăng; vì vậy, chi 

phí sản xuất kinh doanh và chi phí sinh hoạt của ngƣời dân bị đội lên. 

Thứ hai, giá xăng, dầu thế giới tăng cũng tác động đến nhiều quốc gia khác, trong đó có các 

quốc gia là đối tác thƣơng mại với Việt Nam. 

Thứ ba, Nga là nƣớc xuất khẩu lớn trên thế giới các hàng hoá khác nhƣ niken, titanium, kim 

loại cơ bản, lúa mì, lƣơng thực, chất dinh dƣỡng và phân bón. Việt Nam tuy có sản xuất phân bón 

trong nƣớc nhƣng cũng là quốc gia nhập khẩu phân bón rất lớn từ Nga và 1 số quốc gia khác. Giá 

phân bón tăng không chỉ tác động đến sản xuất nông nghiệp mà tác động không nhỏ đến thu nhập 

và đời sống của bà con nông dân. 

Thứ tư, theo thống kê của Liên minh châu Âu (EU), do ảnh hƣởng của việc tăng giá năng 

lƣợng từ các quyết định trừng phạt với Nga làm chỉ số giá tiêu dùng tại châu Âu tháng 2/2022 tăng 

5,8% so với cùng kỳ năm trƣớc. Điều này khiến nhiều quốc gia buộc phải điều chỉnh chính sách tiền 

tệ; trong đó có Việt Nam. 

Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine sẽ tác động tới các dự án đầu tƣ của Nga và các đối tác 

liên quan tại Việt Nam. Nga có nhiều dự án đầu tƣ trực tiếp tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực 

dầu khí và điện. Chẳng hạn dự án nhiệt điện Long Phú 1 do Power Machines (PM) của Nga làm 

tổng thầu bị chậm kế hoạch 2 năm do công ty PM bị liệt vào danh sách cấm vận của Mỹ; hay nhƣ 

dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong với liên doanh Zarubezhneft JSC của Nga và DEME 

Concessions của Bỉ, đã ký biên bản ghi nhớ từ tháng 4/2021 song vẫn chƣa đƣợc triển khai. Ngoài 

ra, Nga và Ukraine đều là những đối tác thƣơng mại truyền thống và quan trọng của Việt Nam tại 

khu vực Á - Âu; vì vậy, nếu xung đột Nga - Ukraine kéo dài sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

thƣơng mại song phƣơng giữa Việt Nam và hai quốc gia này. 

Du lịch quốc tế phục hồi chậm 

Năm 2019, trƣớc khi xảy ra dịch COVID-19, Việt Nam đón khoảng 4,5 triệu lƣợt khách Nga, 

chiếm 25% tổng lƣợng khách quốc tế đến Việt Nam. Trung bình một du khách Nga chi tiêu ở Việt 

Nam khoảng 1.600 USD cho một chuyến thăm, cao hơn mức trung bình 900 USD của khách du 

lịch quốc tế. Hiện nay, do đồng Rúp mất giá, lạm phát tăng cao, kinh tế Nga đang đối mặt với khủng 
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hoảng nghiêm trọng sẽ ảnh hƣởng tới quyết định đi du lịch của ngƣời Nga. Ngoài ra, các hãng hàng 

không Nga không đƣợc phép đƣa công dân của họ ra nƣớc ngoài để đi du lịch. Chỉ riêng việc du 

khách Nga không đến du lịch Việt Nam do ảnh hƣởng từ cuộc chiến đã làm thất thu cho lĩnh vực du 

lịch nƣớc ta khoảng trên 7 tỷ USD/năm. Con số này cho thấy Nga là thị trƣờng mũi nhọn, đầy tiềm 

năng của ngành du lịch Việt Nam. 

Nhìn chung, kinh tế Việt Nam khó tránh khỏi những hệ luỵ từ xung đột Nga - Ukraine. 

Cơ hội và hướng đi cho nền kinh tế Việt Nam 

Bên cạnh những hệ lụy tiêu cực, xung đột Nga - Ukraine cũng mang đến những cơ hội nhất 

định cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, đó là: 

Một là, Khi căng thẳng Nga và phƣơng Tây diễn ra, thị trƣờng tại các nƣớc này gia tăng rủi 

ro, nhiều nhà đầu tƣ sẽ đẩy nhanh hơn quá trình đa dạng hóa, chuyển dịch chuỗi cung ứng và dòng 

vốn đầu tƣ, tìm kiếm địa chỉ đầu tƣ an toàn hơn. Đây là cơ hội thu hút FDI cho Việt Nam với những 

lợi thế về tình hình chính trị ổn định, tốc độ tăng trƣởng kinh tế khá cao, môi trƣờng đầu tƣ và kinh 

doanh ngày càng đƣợc cải thiện. 

Hai là, Khi nhiều doanh nghiệp phƣơng Tây rời bỏ thị trƣờng Nga do các lệnh trừng phạt, 

cấm hoạt động đầu tƣ thƣơng mại tại Nga; điều này vô tình lại tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt 

Nam tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trƣờng Nga. Hiện tại, Nga đã và đang xoay trục thị trƣờng 

xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt sang thị trƣờng  châu Á. Xét về dài hạn mở ra cơ hội cho Việt Nam tăng 

cƣờng quan hệ kinh tế - đầu tƣ với Nga. Thế giới vốn dĩ đã có nhiều biến động, từ biến đổi khí hậu, 

dịch bệnh, chiến tranh thƣơng mại, giờ đây là cả xung đột vũ trang. Trong bối cảnh đó, các chuỗi 

cung ứng toàn cầu chủ yếu đến từ các nền kinh tế lớn trên thế giới buộc phải tái cấu trúc lại. Những 

"mắt xích" hiện nay nằm ở Nga, Ukraine hay ở nƣớc có nguy cơ xung đột khu vực thì sẽ có sự 

chuyển dịch về đầu tƣ, về thị trƣờng. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều lợi thế với các FTA thế hệ 

mới, song phƣơng, đa phƣơng, đặc biệt là sự ổn định chính trị xã hội. Việt Nam có cơ hội tốt để 

tăng cƣờng thâm nhập thị trƣờng EU, chủ yếu trong lĩnh vực nông phẩm và lƣơng thực thay thế 

hàng từ Nga và Ukraine. 

T m lại, Việt Nam có cơ hội không nhỏ trong việc thu hút FDI và mở rộng thị phần tại khu 

vực Đông Âu và EU từ những bất ổn phát sinh do cuộc chiến Nga - Ukraine. Tuy vậy, để biến 

những cơ hội tiềm năng trở thành hiện thực, Việt Nam cần có chiến lƣợc dài hạn xây dựng thể chế 

kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trƣớc những biến động của thị trƣờng, nâng 

cao khả năng tự chủ của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời, cần đảm bảo cung 

cầu cho thị trƣờng trong nƣớc, khai thác hiệu quả các FTA. Cuối cùng, Việt Nam cần mở rộng quan 

hệ quốc tế, đa dạng hóa thị trƣờng, đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên, vật liệu và đồng tiền thanh 

toán. Mọi chiến lƣợc bắt đầu từ bây giờ phải tính trên tầm nhìn dài hạn. Điều này giúp ta có niềm tin 

về sự ứng xử nhanh chóng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trong giai đoạn Covid-19 vừa qua, Việt 

Nam đã thực hiện chính sách ngoại giao vắc xin nhanh chóng thần tốc, thì giờ đây cũng có thể ứng 

xử thần tốc để hạn chế những tác động tiêu cực từ cuộc chiến Nga - Ukraine tới kinh tế Việt Nam và 

tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc. 

Tài liệu tham khảo: 
https://baochinhphu.vn/khung-hoang-nga-ukraine-he-luy-co-hoi-va-huong-di-cho-kinh-te-viet-nam. 

https://haiquanonline.com.vn/chien-tranh-nga-ukraine-keo-dai-tang-truong-cua-viet-nam-co-bi-anh-huong-160395.html 

https://baomoi.com/tac-dong-cua-lenh-trung-phat-voi-nen-kinh-te-nga-va-kich-ban-tiep-theo/c/42779536.epi 
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Hội nhập EVFTA: Cơ hội và thách thức 

cho xu t khẩu thủy sản của Việt Nam 

Triệu Khánh Huyền - CQ57/05.03 

Tổng quan về hiệp định EVFTA 

EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lƣợng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt 

Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thƣơng mại thế giới 

(WTO), có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Theo đó, Hiệp định EVFTA gồm 17 Chƣơng, 8 Phụ 

lục, 2 Nghị định thƣ, 2 Biên bản ghi nhớ và 4 Tuyên bố chung điều chỉnh nhiều vấn đề. 

Với mức độ cam kết đạt đƣợc, Hiệp định EVFTA đƣợc coi là một hiệp định toàn diện, chất 

lƣợng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích của Việt Nam và EU; phù hợp với các quy định 

của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới 

Theo những cam kết EVFTA, EU sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực đối với hàng hóa của Việt Nam thuộc 85,6% số dòng thuế trong biểu thuế, tƣơng 

đƣơng 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Trong vòng 7 năm kể từ khi 

EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% số dòng thuế trong biểu thuế, tƣơng đƣơng 

99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn 

lại EU cam kết mở cửa cho Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan (TRQs) với thuế nhập 

khẩu trong hạn ngạch là 0%. Còn Việt Nam cam kết xoá bỏ hầu hết các loại thuế xuất 

khẩu đối với hàng hoá xuất sang EU… 

Cam kết mở cửa thị trƣờng mạnh mẽ trong Hiệp định EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy 

quan hệ thƣơng mại Việt Nam-EU, giúp mở rộng hơn nữa thị trƣờng cho hàng xuất khẩu 

của Việt Nam. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị 

thƣơng mại mà hai bên đã thống nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt 

Nam; đồng thời giúp ngƣời tiêu dùng Việt Nam đƣợc tiếp cận nguồn cung các sản phẩm 

và dịch vụ chất lƣợng cao từ EU trong các lĩnh vực nhƣ dƣợc phẩm, chăm sóc sức khỏe, 

xây dựng hạ tầng và giao thông công cộng… EVFTA đƣợc kỳ vọng  sẽ giúp kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 

2025 và 44,37% vào năm 2030… 

Cam kết về xu t khẩu thủy sản trong EVFTA 

Gần 50% số dòng thuế đang có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó phần lớn thuế cao từ 

6-22% sẽ đƣợc giảm về 0% (khoảng 840 dòng thuế). Khoảng 50% số dòng thuế còn lại có 

thuế suất cơ sở 5,5-26% sẽ đƣợc về 0% sau từ 3 đến 7 năm. Riêng cá ngừ đóng hộp và cá 

viên, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan lần lƣợt là 11.500 tấn và 500 tấn. Ngoài 

ra, hầu hết các sản phẩm mực, bạch tuộc đông lạnh đang có mức thuế cơ bản 6-8% sẽ đƣợc 

giảm ngay về 0%, các sản phẩm khác nhƣ surimi đƣợc giảm từ 14,2% về 0%, cá cờ kiếm 

từ 7,5% về 0%. 
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Đối với sản phẩm tôm, tôm sú đông lạnh (HS 03061792) đƣợc giảm thuế từ mức cơ 

bản 20% xuống 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Các sản phẩm tôm khác theo lộ trình 

3-5 năm, riêng tôm chế biến lộ trình giảm thuế 7 năm. Đối với sản phẩm cá tra lộ trình 

giảm thuế 3 năm, riêng cá hun khói lộ trình 7 năm. Sản phẩm cá ngừ đông lạnh đƣợc giảm 

thuế về 0% ngay, trừ thăn cá ngừ đông lạnh (loin) cần lộ trình 7 năm và sản phẩm cá ngừ 

hộp có hạn ngạch hƣởng thuế 0% là 11.500 tấn. 

Bảng 1: Lộ trình cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm chính theo EVFTA 

 

Nguồn: VASEP, 2019 

Cơ hội và thách thức cho ngành thủy sản Việt Nam 

Về cơ hội 

Thứ nhất, Việt Nam có thể tiếp cận một thị trƣờng tiêu thụ thủy sản khổng lồ. Với 

28 nƣớc thành viên, EU là một thị trƣờng lớn và tiềm năng với dân số trên 500 triệu ngƣời, 

tổng GDP trên 15.000 tỷ USD, chiếm khoảng 22% GDP của toàn thế giới. Bình quân thu 

nhập tính theo đầu ngƣời của các quốc gia EU khá cao so với thế giới, lại thích dùng các 

sản phẩm thủy sản trong nhu cầu ăn uống và bảo vệ sức khỏe do tính ƣu việt của sản phẩm 

này là ngon, bổ. Hằng năm, nhu cầu thủy sản của EU đã đạt mức 22,03 kg/ngƣời, cao hơn 

5,34 kg/ngƣời so với mức trung bình của thế giới. 

Những năm gần đây, do nguồn lợi thủy sản của EU đã nằm dƣới giới hạn an toàn 

sinh học, buộc EU phải áp dụng biện pháp hạn chế khai thác và đánh bắt thủy sản trong 

khi nhu cầu tiêu dùng thủy sản của EU vẫn tăng nhanh. Do vậy, về mặt lý thuyết cũng nhƣ 

thực tiễn có thể khẳng định, với Việt Nam, EU vẫn là thị trƣờng xuất khẩu thủy sản tiềm 

năng lớn nếu sản phẩm thủy sản Việt Nam đáp ứng đƣợc những yêu cầu ngày càng cao về 

số lƣợng, chất lƣợng, cũng nhƣ chủng loại từ thị trƣờng EU. 
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Thứ hai, Việt Nam cũng sẽ đƣợc hƣởng lợi xét từ góc độ nhập khẩu. Việc cắt giảm 

thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa chiến lƣợc của EU vào Việt Nam sẽ giúp nâng cao kỹ 

thuật ngành Công nghiệp và từ đó đẩy mạnh hiệu quả sản xuất và xuất khẩu. Điều này sẽ 

giúp Việt Nam có đƣợc những sản phẩm chất lƣợng cao với chi phí thấp hơn và có nhiều 

lựa chọn hơn đối với các nhà cung cấp, trong đó có ngành Thủy sản. 

Thứ ba, quan hệ giữa Việt Nam với EU, cũng nhƣ giữa các doanh nghiệp Việt Nam 

với các doanh nghiệp EU, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, ngày càng tốt 

đẹp. FTA Việt Nam - EU đƣợc ký kết nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho sự trao đổi 

hàng hóa giữa hai bên. Trong điều kiện đó, các hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam 

cũng luôn đƣợc chú ý và tạo điều kiện. 

Thứ tư, Việt Nam đã, đang và sẽ có nhiều chủ trƣơng, chính sách và biện pháp cụ 

thể để hỗ trợ và ƣu đãi cho các mặt hàng xuất khẩu, nhất là nông-lâm-thủy, hải sản, nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng này, duy trì và phát triển thị phần, trong đó các 

mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang EU là một trong những mặt hàng đƣợc ƣu đãi. 

Về thách thức 

Một là, EU chủ yếu gồm các quốc gia phát triển có mức sống cao, nhu cầu tiêu 

dùng, trong đó đặc biệt là thực phẩm, đang thay đổi mạnh. Hiện tại, ngành Thủy sản Việt 

Nam đã đáp ứng khá tốt các yêu cầu về rào cản kỹ thuật trong thƣơng mại (TBT), quy định 

về vệ sinh dịch tễ và kiểm định vệ sinh động thực vật (SPS) của EU. Tuy nhiên, trong 

tƣơng lai, EU có thể áp dụng các quy định TBT và SPS mới đối với nguyên liệu thô hoặc 

các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Vì vậy, muốn xuất khẩu vào EU, các doanh nghiệp 

không còn cách nào khác là phải đáp ứng những yêu cầu mới đó. 

Hai là, hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt và khốc 

liệt hơn với hàng thủy sản tại chỗ của các nƣớc mới gia nhập EU và các hàng thủy sản của 

các công ty xuất khẩu thủy sản mạnh và nhiều kinh nghiệm ngoài EU trong việc xuất 

khẩu, tìm chỗ đứng và duy trì thị phần tại EU. 

Ba là, những đòi hỏi khắt khe về quy tắc xuất xứ, vấn đề bán phá giá, trợ cấp và sử 

dụng các công cụ phòng vệ thƣơng mại cũng là trở ngại lớn đặt ra cho các doanh nghiệp 

thủy sản Việt Nam trong việc tiếp cận thị trƣờng EU. Một hệ thống quy tắc xuất xứ đơn 

giản, linh hoạt, phù hợp với tình hình Việt Nam và cho phép Việt Nam đƣợc hƣởng các lợi 

ích chính đáng từ EVFTA sẽ là điều kiện tiên quyết cần đảm bảo. Yêu cầu này là hoàn 

toàn hợp lí đứng từ góc độ lợi ích (lợi ích lớn nhất có đƣợc từ việc ký kết EVFTA là việc 

EU cắt giảm thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam). Vì vậy, việc chứng minh về 

nguồn gốc hợp pháp của thủy sản là một thách thức đối với ngành này. 

Bốn là, ảnh hƣởng xấu từ khủng hoảng nợ công của các nƣớc EU đến nhiều nền 

kinh tế nhỏ hơn trong khu vực sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu thủy sản ở thị trƣờng EU. 

Thực trạng này đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của các nƣớc 

sang EU, trong đó có Việt Nam. 
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Năm là, đối với thủy sản, EU vừa ban hành “Thẻ vàng” - cảnh báo việc đánh bắt cá 

bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo đối với thủy hải sản xuất khẩu của Việt 

Nam sang EU, tạo ra môi trƣờng phức tạp hơn khi hai bên đang đẩy mạnh hợp tác thƣơng 

mại - đầu tƣ. Hiện, EU tăng cƣờng kiểm soát đối với thủy sản (100% các lô hàng thủy sản) 

và các nông sản khác xuất khẩu sang thị trƣờng EU. Việc này đã tạo ra những rào cản khó 

khăn trong việc tận dụng cơ hội từ EVFTA. 

Đề xu t một số giải pháp cho ngành thủy sản Việt Nam 

Thứ nhất, đòi hỏi các cấp từ hoạch định chính sách đến các doanh nghiệp, các chính 

quyền địa phƣơng và cả các cá nhân tham gia hoạt động nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và 

xuất khẩu thủy sản phải thay đổi nhận thức. Các doanh nghiệp đã bƣớc vào một sân chơi 

khác, rộng hơn, có tính cạnh tranh hơn; do đó muốn tồn tại, các doanh nghiệp cần phải có 

suy nghĩ khác và nâng cao ý thức, trách nhiệm, công nghệ cho ngƣời nuôi khi sử dụng hóa 

chất trong ngƣỡng an toàn, đây cũng là gốc của việc xuất khẩu đối với chuỗi giá trị thủy sản. 

Thứ hai, phải xác định, Hiệp định EVFTA là tiến đến một sân chơi chung với các 

nƣớc khác, nên Nhà nƣớc và các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần phải có 

những đổi mới và cải cách toàn diện, căn bản để thích ứng từ khâu sản xuất đến kinh 

doanh, từ mẫu mã đến tiếp thị sản phẩm, từ cung cách quản lý đến đáp ứng tiêu chuẩn 

chung của thị trƣờng. 

Thứ ba, Hiệp định EVFTA cũng đồng nghĩa với việc tham gia vào cuộc cạnh tranh 

liên tục, lâu dài và ngày càng khốc liệt. Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

hàng hóa và doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải đƣợc xác định là nhiệm vụ thƣờng 

xuyên, lâu dài, liên tục và căn bản của mọi ngành, mọi cấp. Tuy vậy, trong cuộc cạnh tranh 

đó, muốn tồn tại, các doanh nghiệp thủy sản phải biết hợp tác chặt chẽ dƣới sự điều hành 

của Nhà nƣớc vì một mục tiêu chung. 

Thứ tư, chính sách hỗ trợ sản xuất và thƣơng mại nông sản: tiếp tục rà soát, nghiên 

cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất và thúc đẩy thƣơng mại trong nông - lâm nghiệp. Hỗ 

trợ doanh nghiệp thủy sản tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, tin cậy về thị trƣờng trong 

nƣớc và thị trƣờng EU để doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn trong chiến lƣợc kinh 

doanh. Nhà nƣớc đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận công nghệ và thiết bị 

tiên tiến phục vụ sản xuất chế biến và kiểm soát chất lƣợng cho thủy sản xuất khẩu sang 

thị trƣờng EU. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.pangasiusmap.com/vi/thi-truong-xuc-tien-thuong-mai/evfta-cam-ket-trong-nganh-thuy-

san-va-co-hoi-tai-thi-truong-bac-au 

https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/tin-t%E1%BB%A9c/-tin-v%E1%BA%AFn/doc-tin/014562/2020-

05-29/hiep-dinh-evfta-duoc-phe-chuan-co-hoi-cho-xuat-khau-thuy-san 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/evfta-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-doanh-nghiep-thuy-san-viet-

nam-70038.htm 

Tổng cục Hải quan (2019). Tình hình xuất kh u thủy sản năm 2019. 
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Thực trạng vận dụng IFRS trên thế giới 

và v n đề đ t ra cho Việt Nam  

trong điều kiện hội nhập 

Lê Thị Thu Giang; Đ ng Lê Thu Hiền - CQ57/22.01 

rong bối cảnh nền kinh tế đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với 

khu vực và thế giới, để cải thiện môi trƣờng kinh doanh, phát triển bền vững, hỗ 

trợ thị trƣờng chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tƣ và thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, 

Chính phủ đã yêu cầu phải nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính. Mặt khác, để 

có thể tiếp cận các dòng vốn trên thị trƣờng quốc tế, niêm yết tại thị trƣờng nƣớc ngoài, 

yêu cầu lập BCTC theo IFRS đang trở thành nhu cầu ngày càng bức thiết và là xu hƣớng 

tất yếu của các tập đoàn, các công ty đại chúng. Bài viết phân tích thực tế áp dụng Chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên thế giới, tìm hiểu cụ thể ở một số quốc gia. Và 

phân tích thực trạng ứng dụng IFRS ở Việt Nam để đánh giá những thách thức đối với việc 

áp dụng IFRS. Đồng thời nêu ra một số vấn đề cần lƣu ý khi áp dụng IFRS tại Việt Nam. 

Thực trạng vận dụng IFRS trên thế giới 

Hiện nay, IFRS đƣợc sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và có thể ứng dụng nhƣ một 

chuẩn mực quốc gia, định hƣớng trong việc soạn thảo các chuẩn mực quốc gia hoặc áp 

dụng cho các công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán. Số lƣợng các quốc gia trên thế 

giới áp dụng IFRS ngày càng tăng. Theo kết quả khảo sát của Hội đồng Chuẩn mực Kế 

toán Quốc tế (IASB), hiện đã có 131/143 quốc gia (chiếm 93%) có tuyên bố chính thức về 

việc áp dụng IFRS với các hình thức khác nhau. Theo Thống kê từ Analysis of the IFRS 

jurisdiction profile, ifrs.org: 

 137/147 quốc gia cam kết hệ thống chuẩn mực kế toán toàn cầu, trừ Albania, Belize, 

Bermuda, Cayman Islands, Egypt, Macao, Paraguay, Suriname, Switzerland, Việt Nam. 

 139/147 quốc gia cam kết với IFRS, ngoại trừ: Belize, Bermuda, Cayman 

Islands, Egypt, Macao, Suriname, Switzerland và Việt Nam. 

 122/147 quốc gia (83%) áp dụng IFRS. 

 13 quốc gia cho phép áp dụng IFRS thay vì bắt buộc: Bermuda, Cayman Islands, 

Guatemala, Honduras, India, Japan, Madagascar, Nicaragua, Panama, Paraguay, Suriname, 

Switzerland, Timor-Leste. 

 2 quốc gia bắt buộc áp dụng IFRS cho các tổ chức tài chính: Saudi Arabia, 

Uzbekistan. 

T 
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 Thái Lan đang chuẩn bị áp dụng IFRS. 

 Indonesia đang chuẩn bị chuyển đổi sang áp dụng IFRS một phần. 

 8 quốc gia vẫn đang áp dụng hệ thống chuẩn mực nội địa: Bolivia, China, Egypt, 

Gui-Bissau, Macao, Niger, United States, Việt Nam. 

Thách thức của việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp ở Việt Nam 

Nguyên nhân trực tiếp 

IAS/IFRS ngày càng hƣớng tới đo lƣờng tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp lý, nhằm 

đảm bảo tính "liên quan" của thông tin kế toán đối với các đối tƣợng sử dụng, trong khi đó 

giá gốc vẫn là cơ sở đo lƣờng chủ yếu đƣợc quy định bởi VAS. Hơn nữa, Việt Nam chƣa 

có thị trƣờng, khung pháp lý cho việc áp dụng giá trị hợp lý trong quá trình đo lƣờng của 

kế toán. Tuy Thông tƣ 200/2014/TT- BTC cũng có đề cập đến giá trị hợp lý trong một số 

trƣờng hợp cụ thể, nhƣng các căn cứ để vận dụng giá trị hợp lý thì chƣa đầy đủ. 

Môi trường kế toán 

 Phƣơng pháp kế toán theo IFRS quá phức tạp. 

 Chi phí áp dụng phƣơng pháp kế toán theo IFRS (chi phí thu thập thông tin, định 

giá tài sản, vận hành hệ thống đánh giá,…) có thể lớn hơn lợi ích mang lại. 

 Nguồn nhân lực chƣa đủ trình độ để hiểu và vận dụng những quy định của IFRS. 

 DN chƣa có nhu cầu cung cấp thông tin theo IFRS. 

 Chế độ kế toán không bắt buộc áp dụng IFRS. 

 Các tổ chức nghề nghiệp kế toán không ảnh hƣởng lớn tới việc áp dụng IFRS. 

Yếu tố văn hoá và ngôn ngữ 

Khoảng cách ngôn ngữ giữa Tiếng Anh và tiếng Việt là rất lớn. IFRS sử dụng tiếng 

Anh và có nhiều thuật ngữ kế toán phức tạp, vì vậy dễ gây ra những hiểu lầm và sai lệch 

khi dịch sang ngôn ngữ khác. Trong khi ở Việt Nam, ngôn ngữ chính thức và phổ biến là 

tiếng Việt, nhìn chung hoàn toàn khác biệt với tiếng Anh. Thêm vào đó, đa số ngƣời Việt 

Nam không giỏi tiếng Anh. Sự khác nhau về ngôn ngữ là quan trọng nhƣng không phải là 

yếu tố cơ bản, ảnh hƣởng đến việc không áp dụng toàn bộ IFRS tại Việt Nam. 

Yếu tố chính trị và luật pháp 

VAS đƣợc xây dựng phù hợp với đặc điểm hệ thống luật của Việt Nam, trong khi 

IFRS đƣợc phát triển phù hợp với hệ thống luật của các nƣớc theo hƣớng thông luật. Trong 

khi đó, tại các quốc gia phát triển IFRS, các cơ sở, nguyên tắc kế toán không quy chiếu vào 

chế độ kế toán quốc gia; Việc kiểm soát của Nhà nƣớc đƣợc thực hiện thông qua việc giải 

thích mục tiêu, nguyên tắc kế toán, phƣơng pháp đo lƣờng, đánh giá, soạn thảo và trình bày 
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BCTC; Chuẩn mực, nguyên tắc kế toán thƣờng đƣợc thiết lập bởi các tổ chức tƣ nhân 

chuyên nghiệp, điều đó cho phép chúng trở nên dễ thích ứng với thực tiễn và sáng tạo hơn, 

và phần lớn các nguyên tắc này không đƣợc quy định trực tiếp trong các văn bản luật. 

Yếu tố nghề nghiệp kế toán ở Việt Nam 

Hệ thống đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam có chất lƣợng chƣa cao. Đa phần họ 

chƣa đƣợc đào tạo bài bản về các kiến thức liên quan tới chuẩn mực kế toán quốc tế. 

Trong các trƣờng đại học, các môn học chuyên sâu về IFRS mới chỉ đƣợc hình thành trong 

vài năm gần đây. Khi đi làm, các nhân viên này phần lớn không có cơ hội tiếp xúc với môi 

trƣờng kế toán, đòi hỏi phải áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế. Điều này dẫn tới khả 

năng nghề nghiệp của ngƣời Việt Nam trong đó có nghề kế toán thấp hơn nhiều so với các 

nƣớc phát triển. 

Việc chuyển đổi từ các chuẩn mực kế toán Việt Nam sang IFRS của Việt Nam là 

một yếu tố quan trọng giúp cho các DN ở Việt Nam có thể hội nhập và gia nhập ở mức độ 

cao hơn nữa với các thị trƣờng tài chính quốc tế. Ngoài các ảnh hƣởng tích cực của việc áp 

dụng IFRS đối với các DN, sẽ có rất nhiều thách thức không nhỏ đang chờ đón họ ở phía 

trƣớc. Việc lãnh đạo doanh nghiệp có những hiểu biết đúng đắn về những khó khăn, thách 

thức của việc chuyển đổi sang IFRS và có kế hoạch, lộ trình chuyển đổi một cách khoa 

học, bài bản, rõ ràng sẽ là một trong những tiền đề để doanh nghiệp có thể triển khai IFRS 

trong phạm vi doanh nghiệp cũng nhƣ trong phạm vi toàn tập đoàn một cách nhẹ nhàng, 

suôn sẻ và hiệu quả hơn. 

Những v n đề cần lưu ý khi áp dụng IFRS tại Việt Nam 

Cân nhắc những lợi ích, chi phí và thay đổi khi áp dụng IFRS 

Trƣớc khi quyết định áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, doanh nghiệp cần phải 

cân nhắc: 

Đầu tiên là vấn đề chi phí, lợi ích: Để chuyển đổi và vận hành bộ máy kế toán và lập 

BCTC theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận đầu tƣ 

đáng kể (chi phí, thời gian, công sức) cho việc nâng cấp / chỉnh sửa các cấu phần liên quan 

nhƣ: trình độ chuyên môn của nhân sự, hệ thống thông tin kế toán, chính sách kế toán, cơ 

sở dữ liệu, quy trình chuyển đổi dữ liệu, hợp đồng kinh tế với các đối tác. Chi phí này sẽ 

phụ thuộc vào năng lực hiện tại của doanh nghiệp, năng lực càng cách xa với mức tối thiểu 

cần thiết thì chi phí sẽ càng tăng cao hơn. Doanh nghiệp cần ƣớc tính đƣợc các chi phí này 

và so sánh với các lợi ích thu đƣợc trƣớc khi quyết định. 

Và những thay đổi trọng yếu sau: 

Cơ sở tính thuế sẽ có sự chênh lệch với cơ quan thuế. Khi áp dụng Chuẩn mực Kế 

toán Quốc tế (IFRS), một số giao dịch đƣợc hạch toán và phản ánh trên BCTC theo các 

phƣơng pháp khác nhau mà không phải là phƣơng pháp giá gốc. Điều này dẫn đến sự 

chênh lệch giữa số liệu hạch toán theo kế toán và cơ sở tính thuế của cơ quan thuế (theo 
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giá gốc). Điều này sẽ tạo ra những khó khăn nhất định trong việc duy trì song song sổ sách 

kế toán hạch toán theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) và sổ phụ kế toán để theo dõi 

cơ sở tính thuế cũng nhƣ theo dõi các khoản thuế hoãn lại phát sinh do chênh lệch giữa 

thuế và kế toán. 

Những điều khoản trên các hợp đồng kinh tế sẽ có thể phải thay đổi cho phù hợp với 

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS). Theo đó, bộ phận kế toán và bộ phận pháp chế cần 

phối hợp trang bị kiến thức liên quan đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của hợp đồng và các 

quy định liên quan tại Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), từ đó xác định đúng và đầy đủ 

các quyền và nghĩa vụ tài chính phát sinh để làm cơ sở cho việc hạch toán kế toán. 

Doanh nghiệp cần phải sẵn sàng cho việc tuân thủ các yêu cầu về cung cấp thông tin 

đầy đủ và chi tiết theo yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS). Lƣợng thông tin 

mà Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) yêu cầu phải phản ánh và thuyết minh nhiều hơn 

khá nhiều so với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, do đó, bộ phận kế toán cần phối hợp chặt 

chẽ với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để thu thập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Xác định kỳ báo cáo đầu tiên theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) để xây dựng 

lộ trình công bố thông tin tƣơng ứng. 

Khi đã quyết định là sẽ áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), việc tiếp theo 

doanh nghiệp cần làm là xác định năm đầutiên  áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 

(IFRS) vì nó sẽ liên quan đến yêu cầu phải công bố thông tin ở các năm trƣớc đó. 

Đánh giá sự hoà hợp giữa VAS và IFRS 

Theo nghiên cứu của TS. Phạm Hoài Hƣơng (2010) đƣợc tiến hành nhằm xác định 

mức độ hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế, thông 

qua việc so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế 

(IAS/IFRS) liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hƣởng quan trọng đến báo 

cáo tài chính. Kết quả phân tích cho thấy, mức độ hài hòa bình quân là 68%. Mức độ hài 

hòa về mặt đo lƣờng (81,2%) cao hơn nhiều so với mức độ hài hòa về mặt khai báo thông 

tin (57%). Mức độ hài hòa của các chuẩn mực liên quan đến doanh thu và chi phí cao hơn 

các chuẩn mực liên quan đến tài sản. Nhƣ vậy, tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa 

IAS/IFRS và VAS, đặc biệt là vấn đề khai báo thông tin. Việc lập BCTC theo VAS hay 

IFRS sẽ cho kết quả các chỉ tiêu trên BCTC khác nhau, từ đấy sẽ ảnh hƣởng tới các chỉ 

tiêu phân tích. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://sci-hub.se/10.5267/j.msl.2019.9.025 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-the-IFRS- jurisdictional-profiles.aspx 
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