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Thực trạng và giải pháp về thu ngân sách 

nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

Đỗ Thị Huế - CQ58/05.01 

gân sách Nhà nƣớc (NSNN) có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt 

động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nƣớc, là một 

công cụ của Nhà nƣớc để điều chỉnh vĩ mô. NSNN là toàn bộ các khoản thu, 

chi của Nhà nƣớc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đề ra. Trong đó thu NSNN có vai 

trò quan trọng trong hệ thống NSNN, nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho Nhà nƣớc 

trang trải các khoản chi tiêu. Trong những năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh đổi 

mới nền kinh tế đất nƣớc, công tác quản lý thu NSNN đã có những chuyển biến cơ 

bản, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên để đáp ứng đƣợc yêu cầu 

phát triển kinh tế đất nƣớc trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo tính bền vững, đồng thời 

phát huy đƣợc vai trò tích cực của thu NSNN đến các hoạt động kinh tế - xã hội thì cần 

phải có những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện, đổi mới cơ cấu thu NSNN. 

Lý luận chung những vấn đề cơ bản về thu ngân sách nhà nước 

Ngân sách Nhà nƣớc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nƣớc đƣợc dự toán 

và đƣợc thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nƣớc. 

Thu NSNN là việc Nhà nƣớc dùng quyền lực của mình để tập trung một phần 

nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm đáp ứng các yêu cầu chi tiêu xác 

định của Nhà nƣớc. 

Thu NSNN đƣợc hình thành trong quá trình Nhà nƣớc tham gia phân phối của 

cải xã hội dƣới hình thức giá trị, phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình 

phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa Nhà nƣớc với các chủ thể trong xã hội để hình 

thành nên quỹ NSNN và gắn chặt với quyền lực chính trị của Nhà nƣớc. Thu NSNN 

rất phong phú, đa dạng, gắn chặt với thực trạng kinh tế và sự vận động của các phạm 

trù giá trị khác. 

Nội dung của thu ngân sách nhà nước 

 Thu thuế 

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các pháp nhân và thể nhân cho Nhà 

nƣớc theo luật định nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nƣớc. Thuế là một khoản 

N 
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đóng góp bắt buộc đƣợc thực hiện bằng quyền lực. Đóng thuế là nghĩa vụ bắt buộc 

đƣợc thực hiện thông qua công cụ quyền lực dựa trên hệ thống pháp luật thuế do Nhà 

nƣớc ban hành. Vì thế, thuế là khoản đóng góp đƣợc quy định trƣớc và có tính pháp 

lý cao. 

Thuế là một khoản đóng góp không đƣợc hoàn trả trực tiếp cho ngƣời nộp, ngƣời 

nộp thuế không đƣợc quyền đòi nhà nƣớc hoàn trả số thuế đã nộp cho Nhà nƣớc. 

 Thu phí và lệ phí 

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi đƣợc một tổ chức, cá nhân 

khác cung cấp dịch vụ. Thu phí thực chất là khoản thu mang tính bù đắp một phần chi 

phí đầu tƣ cung cấp các dịch vụ công cộng cho xã hội và nó cũng là khoản chi phí mà 

ngƣời dân phải trả khi thụ hƣởng các dịch vụ công cộng đó. 

Lệ phí là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải nộp khi đƣợc cơ quan Nhà 

nƣớc hoặc tổ chức đƣợc ủy quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nƣớc. Lệ phí là 

khoản thu phát sinh ở các cơ quan của bộ máy chính quyền Nhà nƣớc khi cung cấp các 

dịch vụ công cộng về hành chính, pháp lý cho dân chúng. 

 Thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước 

Thu NSNN từ các hoạt động kinh tế của Nhà nƣớc là các khoản thu từ các 

hoạt động kinh tế mà nhà nƣớc tham gia, nhƣ: lợi nhuận của các cơ sở kinh tế của 

Nhà nƣớc, lợi tức liên doanh kinh tế, lợi tức cổ phần của Nhà nƣớc tại  các Công ty 

cổ phần... 

 Các khoản viện trợ 

Viện trợ quốc tế không hoàn lại là nguồn vốn phát triển của các Chính phủ, các 

tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế cấp cho Chính phủ một nƣớc nhằm thực 

hiện các chƣơng trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. 

Các hình thức viện trợ không hoàn lại: Viện trợ của các Chính phủ, Viện trợ của 

các tổ chức quốc tế. 

 Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật 

Bao gồm: Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam; thu 

hồi tiền cho vay của Nhà nƣớc (bao gồm cả gốc và lãi; tiền sử dụng đất, tiền cho thuê 

đất; thu từ bán tài sản nhà nƣớc, kể cả thu từ chuyển nhƣợng sử dụng đất; tiền thu từ 

xử phạt vi phạm hành chính; các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

và ngoài nƣớc; các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nƣớc, các tổ 

chức, cá nhân ở ngoài nƣớc cho Nhà nƣớc, cho cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng… 
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Thực trạng về thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam 

Trong các khoản thu NSNN thì thuế là nguồn thu chủ yếu, chiếm một tỷ trọng 

lớn. Cụ thể: 

Bảng: Một số chỉ tiêu về thu NSNN tại Việt Nam năm 2017-2020 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 2017 2018 2019 2020 

Tổng thu NSNN 1287573 1424914 1551074 1507845 

Thu từ khu vực DNNN 147235 153025 164975 148209 

Thuế thu nhập cá nhân 78783 94366 109401 115213 

Thuế bảo vệ môi trƣờng 44666 47050 63075 60631 

Các loại phí, lệ phí 63675 69941 81189 69921 

Các khoản thu về nhà, đất 154445 184494 192300 215605 

Tổng số thu từ hoạt động XNK 297060 314339 347319 314578 

Thu viện trợ 7910 7649 6688 4825 

Nhìn chung tổng thu NSNN tăng đều qua các năm. Các số liệu thống kê cho 

thấy, nếu nhƣ năm 2017 tổng thu NSNN đạt 1287573 tỷ đồng thì đến năm 2020 đạt 

1507845 tỷ đồng, tăng 17,1%. Tuy nhiên năm 2020 do thiệt hại bởi đại dịch Covid-19 

nên nền kinh tế Việt Nam rơi vào giảm sâu. Theo đó tổng thu NSNN cũng giảm so với 

năm 2019 (giảm 43229 tỷ đồng) và hụt 31207 tỷ đồng (giảm 2%) so với dự toán. 

Có thể thấy, thu từ DNNN chiếm tỷ trọng khá lớn, tuy tỷ trọng trong tổng thu 

NSNN giảm trong các năm gần đây. Năm 2017 thu từ DNNN là 147235 tỷ đồng, 

chiếm 11,4% tổng thu NSNN. Năm 2020 thu từ DNNN đạt 148209 tỷ đồng, chiếm 

11,5%. Số lƣợng các DNNN trong các năm gần đây giảm do kết quả của quá trình cổ 

phần hóa, hiệu quả hoạt động của các DNNN chƣa cao nên tốc độ tăng thu từ DNNN 

cũng thấp hơn so với tốc độ tăng thu NSNN nói chung. 

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu 

NSNN. Năm 2020, chiếm 20,9% trong tổng thu NSNN, nhƣng do dịch Covid-19, hoạt 

động xuất, nhập khẩu bị ảnh hƣởng nên thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm nhiều so 

với năm 2019, giảm 9,4%. Trong khi đó, khoản thu từ viện trợ không hoàn lại chiếm tỷ 

lệ cực kì nhỏ trong tổng thu NSNN, năm 2017 chiếm 0,6% trong tổng thu NSNN, đến 

năm 2020 chỉ chiếm 0,3% trong tổng thu NSNN. 
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Trong việc thu thuế hiện nay, thuế gián thu đang có xu hƣớng chiếm tỷ trọng lớn 

hơn thuế trực thu. Thuế thu nhập cá nhân có sự tăng trƣởng nhƣng vẫn đóng góp 

khiêm tốn trong tổng thu NSNN. Cụ thể năm 2017 đạt 78783 tỷ đồng, chiếm 6,1% 

trong tổng thu NSNN, đến năm 2020 đạt 115213 tỷ đồng, tăng 46,2% nhƣng tỷ trọng 

trong tổng thu NSNN cũng chỉ chiếm 7,6%. Khoản thu thuế bảo vệ môi trƣờng hiện 

nay cũng có sự tăng lên rõ rệt, năm 2020, số thuế bảo vệ môi trƣờng thu đƣợc là 60631 

tỷ đồng, tăng 35,7% so với 2017. Tỷ trọng thuế bảo vệ môi trƣờng trong tổng thu 

NSNN tăng từ 3,5% năm 2017 lên 4% năm 2020. 

Hiện nay, nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19, nhà nƣớc đã điều chỉnh giảm nhiều khoản phí, lệ phí 

nên khoản thu từ phí, lệ phí năm 2020 giảm 13,9% so với năm 2019. Năm 2020, khoản 

thu từ phí, lệ phí đạt 69921 tỷ đồng, chiếm 4,6% trong tổng thu NSNN. Một khoản thu 

khác theo quy định của pháp luật là các khoản thu về nhà, đất chiếm tỷ trọng trong các 

năm gần đây trên 10% tổng thu NSNN, đây là khoản thu tiềm năng, nếu có chính sách 

phù hợp sẽ đem lại số thu đáng kể cho NSNN. Năm 2020 đạt 215605 tỷ đồng, chiếm 

14,3% tổng thu NSNN, tăng 39,6% so với năm 2017. 

Nhƣ vậy cơ cấu thu NSNN của Việt Nam thời gian qua đã có những chuyển biến 

tích cực, tuy nhiên còn một số vấn đề cần khắc phục: 

Một là, cơ cấu thu NSNN chƣa thực sự bền vững. Nguồn thu trong nƣớc tăng 

chậm do hiệu quả nền kinh tế còn thấp; nguồn thu NSNN chƣa bắt nguồn từ kết quả 

sản xuất, kinh doanh. Điều này làm cho thu NSNN nhạy cảm với tình hình kinh tế - 

chính trị trên thế giới. 

Hai là, về chính sách thu NSNN nói chung, chính sách thuế nói riêng cũng còn 

có những hạn chế. Phạm vi điều tiết vĩ mô của các chính sách thu NSNN, nhất là các 

sắc thuế còn hẹp, chƣa bao quát đƣợc các hoạt động kinh doanh của nền kinh tế đã và 

đang phát sinh, phát triển rất đa dạng trong nền kinh tế thị trƣờng. Diện chƣa thu thuế, 

ƣu đãi thuế còn nhiều. 

Ba là, công tác quản lý và điều hành thu NSNN còn tồn tại tình trạng thất thu, 

trốn thuế, lậu thuế, chuyển giá. Tình trạng thất thu còn khá phổ biến, hiệu quả kiểm 

soát nguồn thu ngân sách còn hạn chế. 

Một số giải pháp về thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam 

Thứ nhất, nâng cao chất lƣợng công tác dự báo thu NSNN ở cấp chính quyền 

địa phƣơng và chính quyền trung ƣơng; Hạn chế các tác nhân chủ quan nhằm làm sai 

lệch dự báo thu NSNN. 
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Thứ hai, trong khi khai thác, cho thuê, nhƣợng bán tài sản, tài nguyên quốc gia 

tăng thu cho ngân sách, nhà nƣớc cần phải dành kinh phí chính đáng để nuôi dƣỡng, tái 

tạo và phát triển các tài sản, tài nguyên ấy, không làm cạn kiệt và phá hủy tài sản, tài 

nguyên vì mục đích trƣớc mắt. 

Thứ ba, các khoản chi tiêu nên đƣợc tuân thủ chặt chẽ hơn nữa nhằm kiểm soát 

khoảng cách giữa chi tiêu Chính phủ thực tế và dự toán chi Ngân sách Nhà nƣớc. Công 

khai minh bạch ngân sách, nhất là chi tiêu cho các thành phố, khu vực nông thôn, 

huyện, xã. Cần có chuẩn mực chung về báo cáo tài chính ngân sách cho các cấp chính 

quyền từ trung ƣơng đến địa phƣơng, các thành phố, huyện, xã. 

Thứ tư, dùng ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp vào một số doanh nghiệp quan 

trọng trong những lĩnh vực then chốt, nhằm tạo ra doanh thu tài chính, lợi nhuận - 

nguồn thu ngân sách mới. 

Thứ năm, rà soát tổng thể hệ thống chính sách thuế, tăng cƣờng sự bền vững thu 

NSNN cả về quy mô và cơ cấu: Các chính sách thuế (thuế GTGT; thuế TTĐB; thuế 

TNDN; thuế TNCN; thuế nhà, đất…) cần đƣợc rà soát. Cơ cấu thu NSNN cần điều 

chỉnh hợp lý hơn, bổ sung các nguồn thu tiềm năng nhƣ thuế tài sản, các khoản thu liên 

quan đến tài nguyên, tài sản nhà nƣớc để có thêm nguồn lực cho tái cơ cấu nền kinh tế 

và thực hiện cơ cấu lại NSNN. 

Thứ sáu, tăng cƣờng quản lý thu, quản lý nợ thuế, chống thất thu ngân sách; đẩy 

mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chú trọng các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; tăng 

cƣờng kiểm tra, thanh tra chuyên đề để phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót, đảm bảo 

thu đúng, thu đủ tiền thuế; giảm hoặc bỏ việc chuyển lỗ đối với những lĩnh vực không 

khuyến khích đầu tƣ; thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống chuyển giá quốc tế, chống 

xói mòn nguồn thu. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Đồng chủ biên: PGS. TS. Phạm Ngọc Dũng và PGS. TS. Đinh Xuân Hạng (năm 2020), Tài chính công, 

Giáo trình Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.fdv 

Số liệu NSNN, Bộ tài chính, https://ckns.mof.gov.vn/SitePages/khaithacdulieu.aspx 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài, PGS. TS. Lý Phương Duyên, ThS. Chu Văn Hùng (năm 2020), Điều chỉnh 

cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam, Tạp chí tài chính, Điều chỉnh cơ cấu 

thu ngân sách nhà nước theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam (tapchitaichinh.vn) 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ngan-sach-nha-nuoc-la-gi-gom-nhung-khoan-nao-viec-thu-chi-ngan-

sach-nha-nuoc-can-co-nhung-dieu-kien-116.html 
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Trái phiếu xanh -  

Động lực phát triển bền vững 

Phạm Thị Hồng Ngọc - CQ58/11.06 

iến đổi khí hậu với những tác hại nghiêm trọng ảnh hƣởng đến kinh tế - xã 

hội đã làm cho các quốc gia chú trọng nhiều hơn đến yếu tố môi trƣờng và đề 

ra định hƣớng tăng trƣởng xanh cho nền kinh tế. Để thực hiện tăng trƣởng 

xanh, các quốc gia cần một nguồn vốn lớn để triển khai thực hiện các dự án xanh vì 

môi trƣờng. Các loại sản phẩm tài chính xanh, trong đó có trái phiếu xanh đang dần trở 

thành công cụ hữu hiệu của các quốc gia trong việc thu hút vốn cho những dự án gắn 

liền với vấn đề môi trƣờng. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam cũng xem xét sử 

dụng trái phiếu xanh là kênh huy động vốn quan trọng cho tăng trƣởng bền vững. 

Trái phiếu xanh là loại trái phiếu trong đó nguồn vốn thu đƣợc từ phát hành sẽ chỉ 

đƣợc sử dụng để tài trợ hoặc tái cấp vốn, một phần hoặc toàn bộ, cho các dự án xanh 

mới, hoặc sẵn có đủ điều kiện về tiêu chí xanh với bốn thành phần cốt lõi của nguyên tắc 

phát hành và sử dụng nguồn thu từ trái phiếu xanh (GBP): sử dụng tiền thu đƣợc, đánh 

giá và chọn lựa dự án, quản lý tiền thu đƣợc và báo cáo về việc sử dụng vốn. 

Tổng quan về thị trường trái phiếu xanh trên thế giới 

Thị trƣờng trái phiếu xanh toàn cầu đã phát triển nhanh chóng kể từ khi trái 

phiếu xanh đầu tiên đƣợc Ngân hàng Đầu tƣ châu Âu (EIB) phát hành vào năm 2007. 

Đến thời điểm hiện tại, trái phiếu xanh đã đƣợc phát hành ở hơn 30 quốc gia, trong đó 

thị trƣờng lớn nhất là Mỹ, Canada, Pháp, Anh và Trung Quốc, tập trung vào các ngành 

có liên quan đến giảm thiểu biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giao 

thông vận tải, năng lƣợng, tái chế, xây dựng và xử lý nƣớc, rác thải. 

Việc phát hành trái phiếu xanh đang là xu hƣớng toàn cầu với sự tham gia của 

các định chế tài chính quốc tế lớn nhƣ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... và đƣợc xem là kênh huy động vốn quan 

trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trƣởng bền vững. 

Năm 2021 là năm sôi động với thị trƣờng trái phiếu xanh sau 1 năm ảnh hƣởng 

bởi dịch Covid-19. Theo báo cáo của Climate Bonds năm 2022, khối lƣợng trái phiếu 

xanh phát hành mới năm 2021 đã đạt 517,4 tỷ USD, trong đó riêng tháng 9/2021 đã 

phát hành mới 75 tỷ USD. Tổng khối lƣợng này cao hơn 85% so với năm trƣớc đó. 

Các chuyên gia cũng đánh giá mốc 1 nghìn tỷ USD sản phẩm xanh đƣợc phát hành 

mới trong năm sẽ bị phá vỡ trong năm 2022. 

B 
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Giám đốc điều hành Climate Bonds, Sean Kidney, đã đƣa ra con số kỳ vọng dự 

kiến về phát hành trái phiếu xanh hàng năm lên tới 5 nghìn tỷ USD vào năm 2025 để 

các chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tƣ nỗ lực để đạt đƣợc các 

mục tiêu về khí hậu toàn cầu. 

Thực trạng thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Thị trƣờng trái phiếu xanh ở Việt Nam đang triển khai thí điểm, chƣa có sản 

phẩm phát hành rộng rãi trên thị trƣờng. Chƣơng trình thí điểm này bắt đầu từ tháng 

10/2016, sau khi Bộ Tài chính phê duyệt “Đề án phát hành thí điểm trái phiếu xanh 

của chính quyền địa phương” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã xây 

dựng trong chƣơng trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc với tổ chức Hợp 

tác Phát triển Đức (GIZ) nhằm mục đích huy động vốn đầu tƣ cho các công trình xanh 

nhƣ các dự án thủy lợi, bảo vệ môi trƣờng, điện gió… Chƣơng trình đƣợc thí điểm, 

triển khai tại hai địa phƣơng là TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Chƣơng trình 

đã thu đƣợc những tín hiệu tích cực nhƣ: theo Thống kê sơ bộ, TP. Hồ Chí Minh đã 

phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu cho 34 dự án, trong đó lập danh mục 11 dự án xanh 

dựa trên “Danh mục dự án xanh” do Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) ban hành; Bà Rịa - 

Vũng Tàu phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu xanh với kỳ hạn 5 năm cho 8 dự án. 

Trong chƣơng trình hợp tác từ năm 2018, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) dự 

kiến phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nƣớc, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, 

HNX và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cùng với Tập đoàn 

Tài chính Quốc tế (IFC) xây dựng đề án phát triển trái phiếu xanh doanh nghiệp, trái phiếu 

xanh định chế tài chính và thí điểm phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (TPDN). 

Cuối tháng 8/2019, Công ty cổ phần (CTCP) Điện mặt trời Trung Nam đã phát 

hành thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 9 năm và CTCP Trung Nam 

(sở hữu 70% vốn của CTCP Điện mặt trời Trung Nam) cũng phát hành thành công 945 

tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2 năm cộng biên 

độ 3,5%/năm, riêng năm đầu tiên là 10,5%/năm. Tổng số tiền hai công ty này huy động 

đƣợc là 3.045 tỷ đồng và đƣợc sử dụng cho dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận. 

Đầu tháng 10/2019, CTCP Bamboo Capital (BCG) công bố kế hoạch dự kiến 

phát hành 900 nghìn trái phiếu chuyển đổi trong quý IV/2019, lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 

3 năm, trong đó dự kiến 350 tỷ đồng đầu tƣ các dự án năng lƣợng mặt trời, 500 tỷ đồng 

đầu tƣ vào các dự án bất động sản, 50 tỷ bổ sung vốn lƣu động. 

Trong tháng 5/2020, CTCP Bất động sản BIM (BIM Land) đã công bố phát hành 

thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán 

Singapore. Đây là TPDN xanh đầu tiên của Việt Nam. 

Đến tháng 10/2020, Việt Nam đã có 4 đợt phát hành trái phiếu xanh với tổng trị 

giá gần 284 triệu USD, bởi một tổ chức đƣợc Chính phủ bảo lãnh (23,4 triệu USD năm 

2016), một chính quyền thành phố (3,6 triệu USD năm 2016) và hai khoản vay xanh 
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(tƣơng ứng 71 triệu USD và 186 triệu USD vào năm 2020). Phần lớn nguồn vốn thu 

đƣợc từ phát hành trái phiếu (57%) đƣợc sử dụng cho năng lƣợng tái tạo - ngành đƣợc 

các bên liên quan của Việt Nam quan tâm cùng với ngành chất thải và nông nghiệp. 

Năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc (UBCKNN) đã tích cực tham gia 

thúc đẩy các Tiêu chuẩn Trái phiếu Xanh ASEAN (AGBS), Tiêu chuẩn Trái phiếu Xã 

hội ASEAN (ASBS) và Tiêu chuẩn Trái phiếu Bền vững ASEAN (ASUS), dựa trên 

Nguyên tắc Trái phiếu Xanh, Nguyên tắc Trái phiếu Xã hội và Hƣớng dẫn về Trái 

phiếu Bền vững của Hiệp hội Thị trƣờng vốn Quốc tế (ICMA), nhằm tạo ra một loại 

tài sản bền vững ở Việt Nam. 

Ngoài ra, UBCKNN đã phát hành Sổ tay “Hƣớng dẫn phát hành cho trái phiếu 

xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững” với sự hỗ trợ của IFC, Sáng kiến Trái 

phiếu Khí hậu và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ. 

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hƣởng nhiều bởi thiên tai và 

biến đổi khí hậu, và xác định tăng trƣởng xanh là một chiến lƣợc quan trọng nhằm 

hƣớng đến phát triển bền vững. Do vậy, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta 

luôn dành sự quan tâm đặc biệt và các nguồn lực tài chính cho tăng trƣởng xanh trong 

đó có phát hành trái phiếu xanh. 

Việc phát triển trái phiếu xanh có lợi không chỉ cho các tổ chức phát hành trái 

phiếu, mà cho cả các nhà đầu tƣ và xã hội. Đối với chủ thể phát hành, việc phát hành 

trái phiếu xanh trên thị trƣờng chứng khoán sẽ giúp đa dạng hóa nhà đầu tƣ, đặc biệt là 

nhóm nhà đầu tƣ quan tâm đến các yếu tố môi trƣờng, xã hội, quản trị trong việc phân 

tích đầu tƣ của họ. 

Riêng đối với nhà đầu tƣ, trái phiếu xanh sẽ là một tài sản tài chính tốt để đầu tƣ, 

đa dạng hóa danh mục đầu tƣ, phân tán rủi ro và tìm kiếm nguồn lợi phù hợp. Trong xu 

hƣớng các quốc gia tập trung phát triển bền vững, thực hiện xanh hóa nền kinh tế trong 

thời gian tới, thị trƣờng trái phiếu xanh sẽ không ngừng tăng lên cả về số lƣợng và chất 

lƣợng. Do đó, đây sẽ là loại tài sản đƣợc đánh giá cao, ổn định và có tính thanh khoản 

tốt với thời gian đáo hạn dài. 

Bên cạnh những cơ hội đạt đƣợc thì bức tranh tổng thể về thị trƣờng trái phiếu 

xanh ở Việt Nam đƣợc đánh giá còn chƣa phát triển, quy mô, loại hình và nền tảng 

cung - cầu trái phiếu xanh đều chƣa chắc chắn, hệ thống pháp lý cho việc phát hành và 

đầu tƣ trái phiếu xanh còn mỏng và chƣa đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn, thông lệ quốc 

tế. Đặc biệt, hệ thống thông tin, tuyên truyền và sự hiểu biết của nhà đầu tƣ nói riêng 

và thị trƣờng nói chung về trái phiếu xanh còn rất nhiều hạn chế. Trong khi đó, việc 

phát hành trái phiếu xanh của các chính quyền địa phƣơng ở Việt Nam trong thời gian 

qua nhằm tài trợ cho các dự án xanh đang thiếu những tổ chức kiểm định để xác định 

dự án có thực sự “xanh”... 
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Thị trƣờng trái phiếu vẫn còn thiếu vắng sự hoạt động của các tổ chức trung gian 

nhƣ tổ chức định mức tín nhiệm, tổ chức đánh giá độc lập. Nhận thức của các nhà đầu 

tƣ, cũng nhƣ của tổ chức phát hành đối phần lớn các nhà đầu tƣ trong nƣớc còn chƣa 

đầy đủ về đầu tƣ có trách nhiệm, dẫn đến nhu cầu đầu tƣ trái phiếu xanh của các nhà 

đầu tƣ còn thấp mà hầu hết là nhu cầu của các nhà đầu tƣ, tổ chức nƣớc ngoài. 

Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Thứ nhất, rà soát, nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế quản lý thị trƣờng trái phiếu 

nói chung và trái phiếu xanh nói riêng. Trên cơ sở hành lang pháp lý hiện có, cần ban 

hành các văn bản cụ thể quy định rõ các tiêu chuẩn trong việc xác định trái phiếu xanh, 

dự án xanh, cũng nhƣ các nguyên tắc trong việc phát hành và quản lý, sử dụng nguồn 

vốn hình thành từ trái phiếu xanh để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ 

quan chức năng, nghiên cứu và xây dựng bộ chỉ số đánh giá các công ty phát triển bền 

vững nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tƣ cho trái phiếu xanh. 

Thứ hai, phát triển cơ sở hạ tầng và định chế trung gian của thị trƣờng theo 

hƣớng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Thứ ba, khuyến khích các tổ chức phát hành trái phiếu xanh và thu hút các nhà 

đầu tƣ quan tâm đến loại tài sản này. Sau khi đƣa ra đƣợc các tiêu chuẩn liên quan đến 

trái phiếu xanh, nhà nƣớc cần đƣa ra những ƣu đãi về thuế, phí hoặc những thuận lợi 

khác cho các tổ chức phát hành, cũng nhƣ những nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, đồng 

thời thúc đẩy đầu tƣ, giao dịch trái phiếu xanh dựa trên phát triển cơ sở nhà đầu tƣ, tập 

trung vào các doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tƣ và các 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Thứ tư, để phát triển thị trƣờng trái phiếu nói chung để hỗ trợ phát triển thị 

trƣờng trái phiếu xanh nhƣ đẩy mạnh tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tƣ, đa dạng hóa các sản 

phẩm ở thị trƣờng sơ cấp, thị trƣờng thứ cấp, thúc đẩy cả về cung - cầu trái phiếu xanh. 

hoàn thiện cơ chế minh bạch thông tin liên quan đến phát hành và giải ngân nguồn vốn 

từ phát hành trái phiếu xanh. 

Thứ năm, nâng cao nhận thức của ngƣời dân. Những chính sách liên quan đến 

tăng trƣởng xanh nói chung, hệ thống tài chính xanh nói riêng cần đƣợc tuyên truyền 

rộng rãi đến ngƣời dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ để hoàn 

thiện đầy đủ yếu tố cung - cầu cho việc phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bùi Hằng (2022), “Phát triển thị trường trái phiếu xanh toàn cầu - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”, 

Tạp chí điện tử Kinh tế môi trường 

Nguyễn Thanh Thuỷ - Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2022), “Xu hướng phát triển 

trái phiếu xanh trên thế giới và tại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính 

“Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam đến năm 2023”, Cổng Thông tin 

Điện tử Bộ Tài chính:  https://www.mof.gov.vn 
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Góc khuất trong công tác quản lý thuế  

đối với thương mại điện tử ở Việt Nam 

Nguyễn Phương Thảo - CQ57/02.01 

rong nhiều năm trở lại đây, kinh tế số trở thành một trong những “vũ khí” 

quan trọng đƣợc các nƣớc đặc biệt quan tâm và đầu tƣ nghiên cứu, với mục 

đích tăng trƣởng kinh tế và gia tăng khoảng cách với các nƣớc khác. Việc 

kinh tế số, đặc biệt là hoạt động thƣơng mại điện tử phát triển với tốc độ 

nhanh chóng đã làm gia tăng mức độ phức tạp trong việc thu và quản lý thuế, dẫn đến 

việc cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp và các lĩnh vực với nhau. 

Thực trạng quản lý thuế đối với thương mại điện tử ở Việt Nam 

Những kết quả đạt được 

Việt Nam là một trong bốn nƣớc đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai áp 

dụng thu thuế đối với các nhà cung cấp nƣớc ngoài, thông qua cổng thông tin điện tử 

trực tuyến. Điều này khẳng định chủ quyền thu thuế của Việt Nam đối với các hoạt 

động kinh doanh thƣơng mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số. Có thể nói, 

cổng thông tin điện tử này đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

cung cấp nƣớc ngoài chủ động thực hiện quyền đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp; 

qua đó tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh trong thời đại kinh tế số. 

Năm 2021, doanh thu TMĐT tại Việt Nam ƣớc đạt 13,7 tỷ USD, chiếm 6,5% 

tổng doanh thu bán lẻ cả nƣớc. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý 

thu thuế đối với hoạt động TMĐT, đầu tháng 10/2022 vừa qua, thủ tƣớng Chính phủ 

đã ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg gửi cho các bộ ngành địa phƣơng chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác quản lý thu thuế đối với TMĐT kinh doanh trên nền tảng số. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã 

phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hoạt động TMĐT. 

Đồng thời áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp 

thuế đối với TMĐT kinh doanh trên nền tảng số. Đến ngày 07/11/2022, đã có 37 nhà 

cung cấp nƣớc ngoài trên khắp thế giới đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

giá trị gia tăng trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử, nhà cung cấp nƣớc ngoài của Tổng 

cục Thuế với tổng số thuế đã kê khai nộp thuế lên đến 3.100 tỷ đồng, trong đó có 6 nhà 

cung cấp nƣớc ngoài lớn nhƣ Facebook (Meta), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, 

Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ TMĐT, kinh tế trên nền tảng số xuyên 

biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. 

T 
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Một số hạn chế còn tồn tại 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kinh doanh TMĐT hiện nay sở hữu số lƣợng lớn các 

cá nhân, hộ kinh doanh mua bán, trao đổi hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội lớn 

nhƣ Facebook, Youtube, Zalo,... nhƣng thông tin của tổ chức, cá nhân lại không rõ 

ràng, sử dụng các trang mạng hoặc mạng xã hội làm nơi quảng cáo, giao dịch,... Phần 

lớn các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMÐT trên địa bàn các tỉnh, địa phƣơng đều 

không thực hiện đăng ký kinh doanh nên cơ quan quản lý Nhà nƣớc khó theo dõi, xác 

định đối tƣợng quản lý; nhất là các loại hình bán hàng qua mạng, quảng cáo trực tuyến 

thông qua Google, Facebook, Zalo,... không kê khai thuế nhà thầu đối với dịch vụ của 

một số công ty đa quốc gia có phát sinh dịch vụ ở Việt Nam. 

Ngoài ra, thông tƣ 40/2021/TT-BTC quy định chủ sàn TMĐT thực hiện việc kê 

khai, nộp thuế thay cho ngƣời bán theo lộ trình của cơ quan thuế. Nhƣng với Thông tƣ 

100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, không còn quy định yêu cầu sàn 

TMĐT nộp thuế thay ngƣời bán nếu ngƣời bán không ủy quyền. Theo đó, trong trƣờng 

hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT không thực hiện khai thuế thay, nộp 

thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của 

pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối hợp với Sàn giao dịch TMĐT trong việc chia sẻ và 

cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo hƣớng dẫn của Tổng 

cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do chủ thể kinh 

doanh TMĐT không cần đến cửa hàng, cửa hiệu theo cách truyền thống, các giao dịch 

hoàn toàn thực hiện bằng phƣơng thức điện tử, máy chủ có thể đặt tại nƣớc ngoài, một 

đối tƣợng có thể có nhiều gian hàng trên một sàn giao dịch TMĐT và cùng lúc trên 

nhiều sàn giao dịch TMĐT, cùng lúc trên nhiều trang mạng xã hội nên khó quản lý 

chính xác các giao dịch mà ngƣời nộp thuế thực hiện. 

Thêm đó, việc quản lý căn cứ tính thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

khai thác game - một hoạt động kinh doanh mới nổi hiện nay - còn nhiều hạn chế khi 

thực hiện, nếu không có cách thức và công cụ kiểm tra thích hợp. Các gian lận tồn tại 

trong các giao dịch này là rất lớn, đòi hỏi công tác thanh tra, kiểm tra cần phải có kỹ 

năng và phƣơng pháp thích hợp nhằm có thể nhận diện đƣợc các hành vi gian lận. Từ đó 

góp phần giảm thiểu các gian lận, nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của ngƣời nộp thuế. 

Với một lĩnh vực có phạm vi hoạt động rộng lớn nhƣ TMĐT, rất khó để cơ quan 

Thuế phân biệt một số loại thu nhập, đặc biệt là bản quyền, phí dịch vụ và lợi nhuận kinh 

doanh. Ngoài ra, việc kiểm soát dòng tiền cũng không dễ dàng khi thực tế hiện nay cho 

thấy việc kiểm soát giao dịch kinh doanh TMĐT trong nƣớc khó khăn hơn khi mà hệ 

thống thanh toán theo hình thức COD (trả tiền mặt khi giao hàng) đƣợc áp dụng phổ 

biến hơn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đây cũng là một trong những 

khó khăn cho cơ quan thuế khi quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT. 
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Giải pháp đẩy mạnh quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử ở 

Việt Nam 

Thứ nhất, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu, triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử, phát triển cổng thanh toán quốc gia, 

thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch của TMĐT thông qua các tổ chức thanh 

toán trong nƣớc và quốc tế. Khi đó, chỉ cần thông qua các đầu mối thanh toán, cơ quan 

Thuế sẽ dễ dàng nắm bắt đƣợc chính xác danh tính, doanh thu của các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động giao dịch TMĐT để có căn cứ xác định ngƣỡng chịu thuế, số thuế phải nộp 

và có căn cứ để đấu tranh với các hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa vụ thuế. 

Thứ hai, cơ quan Thuế cần tăng cƣờng hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với các 

ngân hàng thƣơng mại, tổ chức trung gian thanh toán, các nhà mạng để nắm đƣợc 

thông tin về giao dịch, doanh thu, thu nhập từ các nhà cung cấp nƣớc ngoài; từ đó có 

cơ sở đề nghị các tổ chức này kê khai và nộp thuế. 

Thứ ba, cần tập trung tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh qua 

mạng, có hoạt động giao dịch TMĐT phát sinh doanh thu nộp thuế phải tự giác kê khai 

và nộp thuế theo quy định. Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, thay vì xây dựng 

một kênh tuyên truyền có quy mô toàn quốc hay các diễn đàn TMĐT do Hiệp hội 

thƣơng mại điện tử Việt Nam tổ chức thì các cấp, các ban ngành liên quan có thể xây 

dựng kênh tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế có sự tham gia của đại diện cơ quan 

Thuế có thẩm quyền tại từng quận, huyện để vừa phù hợp với từng lĩnh vực, ngành 

nghề kinh doanh chủ đạo tại từng địa phƣơng, vừa đạt đƣợc hiệu quả trong việc giúp 

ngƣời nộp thuế giải đáp trực tiếp những vƣớng mắc về thuế (nếu có) trong quá trình 

thực hiện kinh doanh. 

Thứ tư, áp dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa cơ sở vật chất của ngành 

Thuế. Các giao dịch điện tử diễn ra một cách liên tục, thƣờng xuyên, không kể thời 

gian hay không gian, đã mang đến nhiều khó khăn cho cơ quan Thuế trong việc kiểm 

soát và thu thập thông tin, nhất là các giao dịch có tính chất xuyên biên giới. Tuy 

nhiên, hầu hết các giao dịch điện tử đều để tại dấu vết trên mạng, vì thế hoàn toàn có 

thể kiểm soát đƣợc. Do đó, để quản lý Thuế đối với hoạt động TMĐT, Tổng cục Thuế 

cần tiếp tục nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin để các cá nhân kinh doanh, 

bán hàng qua các trang mạng xã hội, sàn TMĐT,... có thể kê khai thuế qua mạng, 

giống nhƣ cơ quan Thuế đang áp dụng đối với doanh nghiệp hiện nay. 

Tài liệu tham khảo: 
Bộ Tài chính, Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản 

lý Thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Bộ Tài chính, Thông tư số 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 bổ sung một số điều của Nghị 

định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thống kê. 

Nhật Minh (2022), “7 tháng, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp thuế hơn 3.100 tỷ đồng”, Thời báo Tài 

chính Việt Nam. 

Minh Phương (2022), “Thách thức đối với việc quản lý thuế thương mại điện tử”. 



15 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH VÓ MOÂ  Taäp 12/2022 

  

Phát triển thị trường trái phiếu  

doanh nghiệp hiệu quả và bền vững 

Vũ Mạnh Tuấn - CQ57/19.01 

Nguyễn Thị Tâm Phương - CQ58/11.03CLC 

Tầm quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

Sau hơn 20 năm phát triển, thị trƣờng vốn của Việt Nam đƣợc định hình rõ nét, 

là một trụ cột của thị trƣờng tài chính, giúp cung ứng vốn dài hạn cho phát triển nền 

kinh tế. Đặc biệt, thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển nhanh về quy 

mô, sản phẩm; thanh khoản nhanh, góp phần huy động đƣợc nguồn lực tài chính rất 

quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ và bổ sung cho kênh cung ứng vốn truyền thống là 

tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, thị trƣờng TPDN cũng đã bộc lộ một số bất cập. Do 

đó, thời gian tới, thị trƣờng TPDN phát triển an toàn, bền vững là xu thế tất yếu và là 

mục tiêu chung của doanh nghiệp, chính phủ. 

Tuy nhiên, thị trƣờng TPDN còn tồn tại nhiều hạn chế nhƣ: quy mô của thị 

trƣờng TPDN Việt Nam hiện nay vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với các nƣớc trong khu 

vực, tỷ trọng trái phiếu phát hành ra công chúng hiện chỉ chiếm dƣới 10% quy mô toàn 

thị trƣờng. Bên cạnh đó, sự phát triển nóng của thị trƣờng TPDN cũng tiềm ẩn nhiều 

rủi ro đối với nhà đầu tƣ (NĐT); giao dịch trên thị trƣờng thứ cấp còn nhiều hạn chế. 

Việc thiếu các tổ chức định giá, xếp hạng tín nhiệm DN cũng phần nào tác động, ảnh 

hƣởng đến sự phát triển bền vững của thị trƣờng TPDN… 

Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng chứng khoán (TTCK) giai đoạn 2021-2030 xác 

định, tiếp tục cơ cấu lại toàn diện, để thị TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn 

chủ yếu của nền kinh tế; xây dựng cơ cấu hợp lý giữa thị trƣờng tiền tệ tín dụng và thị 

trƣờng vốn, giữa thị trƣờng cổ phiếu, trái phiếu và TTCK phái sinh, giữa trái phiếu chính 

phủ và trái TPDN; mở rộng cơ sở nhà đầu tƣ, tăng quy mô và chất lƣợng hoạt động, đa 

dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân. 

Phát triển thị trƣờng TPDN ổn định, bền vững là một đòi hỏi tất yếu để nâng 

hạng thị trƣờng vốn Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, nó mang lại lợi ích bền 

vững cho tất cả các chủ thể tham gia thị trƣờng. Nghiên cứu này làm rõ thực trạng thị 

trƣờng TPDN trong vòng 5 năm gần đây, chỉ ra những hạn chế; từ đó, đề xuất một số 

giải pháp nhằm phát triển thị trƣờng TPDN ổn định, bền vững. 
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Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay 

Hiện nay, thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp nƣớc ta ghi nhận sự tăng trƣởng 

nhanh chóng và “nóng” khi tăng quy mô từ 4,93% GDP lên mức 16,6% GDP trong 

vòng 5 năm (2017 đến 2021 đã tăng 11,67%), trong số đó hình thức phát hành riêng lẻ 

vẫn chiếm đa số với 90% tổng lƣợng phát hành. Theo Hiệp hội Thị trƣờng Trái phiếu 

Việt Nam (VBMA), năm 2018, các doanh nghiệp đã phát hành thành công tổng giá trị 

trái phiếu đạt 224 nghìn tỷ đồng; năm 2019 phát hành đạt 312.000 tỷ đồng; năm 2020 

phát hành đạt 436.000 tỷ đồng và năm 2021 phát hành đạt 722.700 tỷ đồng. Nhƣ trong 

báo cáo của VBMA trong 3 năm trở lại đây chỉ ra nhóm Ngân hàng Thƣơng mại và 

nhóm Bất động sản đều chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lƣợng phát hành trái phiếu, khi cả 2 

nhóm ngành chiếm 65-70% tổng lƣợng phát hành cả năm. 

Biểu đồ 1. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành từ năm 2017-2021 
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Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 

Biểu đồ 2. Cơ cấu khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

 

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 
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Đặc biệt nhất là nhóm ngành Bất động sản có sự gia tăng nhanh chóng, đặc thù 

của nhóm ngành này là nhu cầu huy động vốn rất lớn do bản chất ngành yêu cầu sự 

đầu tƣ dòng tiền lớn và dồi dào, theo số liệu năm 2021, 243 doanh nghiệp phát hành 

lần đầu trong năm 2021, với khối lƣợng phát hành chiếm 40%. Trên 60% trong số đó 

là DN Bất động sản và xây dựng, tăng mạnh so với năm 2020, trong khi giảm ở hầu 

hết các nhóm ngành còn lại. Các doanh nghiệp phát hành lần đầu với khối lƣợng lớn 

chủ yếu nhóm Bất động sản nhà ở (điển hình gồm: các công ty thuộc nhóm Masterise 

Group huy động vốn đầu tƣ dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (~15,500 tỷ đồng); 

nhóm công ty (Sun Valley, Bách Hƣng Vƣơng, Wealth Power) (~9420 tỷ đồng); Công 

ty đầu tƣ xây dựng Vạn Trƣờng Phát (~6,000 tỷ đồng) đầu tƣ Khu đô thị Việt Phát). 

Tính đến quý 1 năm 2022 vẫn ghi nhận sự tăng trƣởng mạnh mẽ của thị trƣờng khi 

tổng lƣợng phát hành vẫn tăng 18,98% so với cùng kỳ 2021, chuyển biến đến từ quý 2,  

thị trƣờng đã có sự chững lại về tốc độ phát triển khi tổng khối lƣợng phát hành giảm 

45% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng ngành Bất động sản tổng khối lƣợng phát hành 

giảm 84,3%, đây đƣợc xem là “khoảng lặng” cần thiết để điều chỉnh thị trƣờng bởi 

việc thị trƣờng tăng trƣởng nóng trong suốt thời gian qua là điều đáng báo động, có thể 

gây ra nhiều hệ quả lớn và lâu dài, ảnh hƣởng tới nhiều thành phần trong nền kinh tế. 

Hạn chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

Một trong những hạn chế lớn của thị trƣờng trái phiếu hiện nay là sự phân biệt 

chƣa hiệu quả giữa thị trƣờng công khai và thị trƣờng phát hành riêng lẻ, thị trƣờng 

công khai là nơi trái phiếu đủ điều kiện đƣợc bán cho tất cả nhà đầu tƣ, bao gồm cả 

nhà đầu tƣ cá nhân hay nhà đầu tƣ nhỏ lẻ. Trái phiếu phát hành trên thị trƣờng này cần 

phải có tiêu chuẩn cao trong việc công bố thông tin và cần đƣợc cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền chấp thuận, trong trƣờng hợp này là Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

Ngƣợc lại, thị trƣờng phát hành riêng lẻ là nơi trái phiếu chỉ đƣợc bán cho các nhà đầu 

tƣ chuyên nghiệp có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật để phân tích thông tin và đƣa ra 

quyết định đầu tƣ. Trong khi luật pháp và các quy định nhằm tách biệt hai thị trƣờng 

này không chặt chẽ. Những ngƣời tham gia thị trƣờng phát hành riêng lẻ tìm cách bán 

trái phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tƣ cá nhân, những ngƣời có thể không 

thực sự có đầy đủ kiến thức về lĩnh vực này. Khi đó các nhà đầu tƣ cá nhân có thể gặp 

phải những sản phẩm không phù hợp với họ, những nhà đầu tƣ bất chính sẽ lợi dụng 

điểm này để đạt lợi nhuận dành cho bản thân từ đó gây ra nhiều rủi ro cho thị trƣờng. 

Khi các nƣớc có thị trƣờng phát triển trên thế giới sử dụng một công cụ hiệu quả 

làm tăng tính bền vững của thị trƣờng đó là xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp 

phát hành, Chính phủ Việt Nam cũng đã có những bƣớc đi nhƣ vậy, Ủy ban chứng 

khoán đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp bản cáo bạch, dịch vụ tƣ vấn 
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hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lƣu 

ký trái phiếu chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ, các doanh 

nghiệp đƣợc xếp hạng tín nhiệm sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến sức khỏe 

kinh tế, rủi ro thanh toán của doanh nghiệp từ đó giúp cho nhà đầu tƣ có cái nhìn rõ nét 

hơn về doanh nghiệp dự định đầu tƣ, kết quả xếp hạng doanh nghiệp cũng sẽ góp phần 

xây dựng nên một dải lãi suất của thị trƣờng trái phiếu Việt Nam. Đƣợc các chuyên gia 

đánh giá đây là một giải pháp tiềm năng và hiệu quả nhƣng những gì đem lại đến nay 

vẫn đang rất là “mờ nhạt” chƣa đƣợc chú trọng. 

Một điểm đáng lƣu tâm khác đặc biệt là tỷ lệ trái phiếu phát hành không có tài 

sản đảm bảo hoặc chỉ bảo đảm bằng cổ phiếu tăng lên theo các năm, theo báo cáo của 

Bộ Tài chính, tổng khối lƣợng phát hành năm 2021 đạt hơn 639.000 tỷ đồng, trong số 

đó TPDN phát hành riêng lẻ có bảo đảm chỉ chiếm 49,7% còn lại là TPDN phát hành 

riêng lẻ không có bảo đảm chiếm 50,3%, trong số này thì ngành Chứng khoán và Ngân 

hàng thƣơng mại chiếm tỷ trọng cao nhất về phát hành trái phiếu không có bảo đảm, sự 

rủi ro của trái phiếu không có tài sản bảo đảm là cao khi mà các nhà đầu tƣ có thể gặp 

thua lỗ lớn khi đầu tƣ vào loại tài sản này còn về TPDN đƣợc bảo đảm bằng cổ phiếu. 

Theo TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, phân tích: cổ 

phiếu doanh nghiệp phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều 

khi giá cổ phiếu trồi sụt, tăng nóng rồi giảm mạnh. Đƣơng nhiên khi doanh nghiệp khó 

khăn, giá cổ phiếu sẽ đi xuống, giá trị tài sản đảm bảo sẽ sụt giảm. Nếu nhà đầu tƣ yêu 

cầu bổ sung tài sản đảm bảo chắc khó, vì lúc đó, doanh nghiệp chƣa chắc đã có tài sản 

đảm bảo để bổ sung, hoặc hết cổ phiếu, hoặc hết tài sản cố định. Bởi vậy, nhà đầu tƣ 

cần phải tính toán kỹ, tuỳ khẩu vị rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro đến đâu để đƣa 

ra quyết định đầu tƣ.  

Biểu đồ 3. Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản 

       

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 
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Không ít doanh nghiệp BĐS đã lợi dụng các lỗ hổng trong các quy chế, quy định 

của nhà nƣớc để tổ chức phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn, ngoài các doanh 

nghiệp đã niêm yết và có tình hình tài chính mạnh mẽ rõ ràng thì vẫn có những doanh 

nghiệp không tài sản bảo đảm, không bảo lãnh thanh toán, không xếp hạng, trong khi 

bức tranh tài chính không mấy khả quan, vẫn phát hành thành công khi áp dụng chính 

sách chịu lỗ để nâng lãi suất nhằm thu hút nhiều nhà đầu tƣ kém hiểu biết. Chính điều 

này đã làm xuất hiện nhiều vụ sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Tiêu 

biểu là vào tháng 4 năm 2022 Ủy ban Chứng khoán nhà nƣớc ra quyết định đối với trái 

phiếu doanh nghiệp của Tân Hoàng Minh, tập đoàn này đã bị hủy 9 lô trái phiếu trị giá 

hơn 10 nghìn tỷ phát hành từ cuối năm 2021 đến quý 1 năm 2022, sự việc tạo áp lực 

lớn đến nhiều ngân hàng và doanh nghiệp BĐS, gián tiếp gây ra sự điều chỉnh của 

hàng loạt cổ phiếu ngành Ngân hàng và BĐS, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tƣ trên thị 

trƣờng Chứng khoán. Để khắc phục sự cố này và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu 

tƣ, Bộ Tài chính đã ra các quyết định nhƣ việc hoàn trả lại tiền đầu tƣ cho các nhà đầu 

tƣ đã đầu tƣ vào trái phiếu của doanh nghiệp, ƣu tiên mở các cuộc đối thoại giữa nhà 

đầu tƣ và ban điều hành công ty để làm rõ các vấn đề khúc mắc, tuy nhiên vẫn chƣa 

thể khắc phục hoàn toàn hậu quả. 

Không thể phủ nhận đƣợc vai trò của thị trƣờng trái phiếu nói chung về hiệu quả 

luân chuyển nguồn vốn trong nền kinh tế kèm theo. Cụ thể là hiệu quả phát hành trái 

phiếu đến với doanh nghiệp khi các doanh nghiệp đang “khát vốn” có thể tiếp cận 

đƣợc nguồn tiền trung và dài hạn giúp giải quyết các vấn đề của công ty đang gặp phải 

với lãi suất ổn định nhƣng chính việc tăng trƣởng quá nhanh chƣa có kế hoạch sẽ phát 

sinh ra nhiều hệ lụy làm ảnh hƣởng tới cả nền kinh tế quốc gia. 

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

Để phát triển bền vững và phát huy hiệu quả vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng 

của thị trƣờng TPDN, vấn đề then chốt là phải kiểm soát đƣợc rủi ro cho những ngƣời 

tham gia, đặc biệt là những ngƣời mua trái phiếu, trong đó có các nhà đầu tƣ cá nhân. 

Trong vài năm trở lại đây, thị trƣờng TPDN tại Việt Nam có sự tăng trƣởng vƣợt 

bậc. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp đang tiềm ẩn 

nhiều rủi ro cho nhà đầu tƣ. Để góp phần giúp phát triển bền vững thị trƣờng TPDN, 

trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, cơ quan quản lý cần nâng cao mức độ công khai hóa, minh bạch hóa 

đối với các chủ thể phát hành. Do tình trạng thông tin bất đối xứng, bên phát hành có 

thể che giấu những thông tin bất lợi, khiến ngƣời mua không đánh giá đƣợc hết các rủi 
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ro của DN, cũng nhƣ của trái phiếu. Để hạn chế những rủi ro này, thời gian qua phía 

cơ quan quản lý đã bổ sung các yêu cầu về công bố thông tin đối với các tổ chức phát 

hành TPDN. Cụ thể, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định, các tổ 

chức phát hành phải công bố một số chỉ tiêu tài chính trong 3 năm gần nhất nhƣ tình 

hình trả nợ, hay các thông tin cụ thể về chƣơng trình, dự án đầu tƣ, hoạt động sản xuất. 

Các quy định mới này sẽ giúp các NĐT có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn 

đƣợc các DN có tình hình tài chính lành mạnh, cũng nhƣ có các dự án khả thi trong 

tƣơng lai. 

Tuy nhiên, để thị trƣờng phát triển bền vững, các quy định về công bố thông tin 

cần nâng cao hơn nữa. Theo đánh giá của FiinGroup, trong 9 tháng năm 2021 hơn 80% 

giá trị TPDN của ngành BĐS phát hành thuộc về các DN chƣa niêm yết, tức là các DN 

có mức độ công khai hóa, minh bạch hóa thông tin ở mức thấp. Hơn nữa, các DN này 

có mức độ rủi ro khá cao, khi tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức khá lớn. Tỷ lệ nợ 

vay ròng/vốn chủ sở hữu lên tới hơn 8,1 lần, trong khi con số này của các DN niêm yết 

chỉ hơn 2,5 lần. 

Mặc dù, việc nâng cao mức độ công bố thông tin là cần thiết, nhƣng cũng cần có 

lộ trình cụ thể, rõ ràng, hợp lý, đồng thời tính tới tốc độ huy động và nhu cầu vốn của 

nền kinh tế. Việc nâng cao các chuẩn mực quá nhanh có thể khiến nhiều DN chƣa kịp 

đáp ứng, ảnh hƣởng đến khả năng phát triển. Tuy nhiên, nếu các yêu cầu về công bố 

thông tin không đƣợc nâng cao, thị trƣờng TPDN sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và nếu tích tụ 

lâu ngày có thể dẫn đến đổ vỡ. 

Thứ hai, tiếp tục tăng cƣờng mạnh mẽ hơn tính công khai, minh bạch trên thị 

trƣờng chứng khoán nói chung và thị trƣờng TPDN nói riêng, đặc biệt cần mở rộng các 

tổ chức xếp hạng tín nhiệm hoạt động khách quan, độc lập để nhà đầu tƣ biết đƣợc 

mức độ rủi ro của bên phát hành trái phiếu và có quyết định đầu tƣ hay không. Tuy 

nhiên, các nhà đầu tƣ không nên ra quyết định đầu tƣ chỉ riêng qua định mức tín nhiệm 

mà đó là thông tin tham khảo để các nhà đầu tƣ ra quyết định. Sự đánh giá tín nhiệm 

cũng tốt cho bên phát hành. Qua đánh giá tín nhiệm sẽ khiến cho rủi ro tín dụng, kinh 

phí rủi ro tín dụng giảm xuống, kỳ hạn dài hơn đƣợc phát hành. 

Thứ ba, việc đƣa các TPDN lên sàn giao dịch cũng là một giải pháp nhằm phát 

triển bền vững thị trƣờng TPDN. Các sàn giao dịch sẽ khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn 

hơn nhờ tính thanh khoản cao, các NĐT sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong các quyết định 

mua, bán hay nắm giữ trái phiếu. Hơn nữa, trong trƣờng hợp có biến cố đối với trái 

phiếu, các thiệt hại có thể đƣợc san sẻ cho nhiều ngƣời. 
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Thứ tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an và NHNN phối hợp tăng cƣờng công tác quản 

lý, thanh tra, giám sát hoạt động của thị trƣờng chứng khoán, trong đó có thị trƣờng 

TPDN. Về phía NHNN, cần tiếp tục tăng cƣờng giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời 

các rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động đầu tƣ TPDN của TCTD phù hợp với thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nên có những kế hoạch, hoạch định 

chính xác phù hợp với những điều kiện của thị trƣờng và doanh nghiệp. Tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp tiếp cận đƣợc nguồn vốn cần thiết để đầu tƣ vào sản xuất, mở rộng 

quy mô, không làm khó các doanh nghiệp miễn là họ có thiện chí và sử dụng phƣơng 

pháp phát hành trái phiếu đúng quy định của cơ quan quản lý. 

Thứ năm, về phía doanh nghiệp: Cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, năng 

lực quản trị điều hành, áp dụng chuẩn mực quốc tế về quản trị, hạch toán, kế toán và 

công bố thông tin trong hoạt động, đa dạng hóa mô hình, chiến lƣợc kinh doanh... để 

tăng niềm tin cho nhà đầu tƣ, gia tăng mức độ hấp dẫn của trái phiếu, cổ phiếu đƣợc 

phát hành, từ đó nâng cao khả năng huy động vốn trên thị trƣờng chứng khoán. 

Thứ sáu, nâng cao chất lƣợng nhà đầu tƣ bao gồm cả nhà đầu tƣ tổ chức cũng 

nhƣ cá nhân, nhất là những nhà đầu tƣ cá nhân hiện nay còn thiếu chuyên nghiệp, thiếu 

hiểu biết và đôi khi còn theo tâm lý đám đông dẫn đến ham lãi suất cao, khi xảy ra rủi 

ro thì câu chuyện đã quá muộn. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp 

thông tin chính thống giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng tài chính của nhà 

đầu tƣ; cung cấp thông tin chính thông, chính xác về chủ trƣơng, định hƣớng điều hành 

kinh tế vĩ mô, thị trƣờng chứng khoán, an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ. 

Để thị trƣờng phát triển lành mạnh, có hiệu quả thực sự, chúng ta cần tạo ra 

nhiều sản phẩm hơn nữa, từ đó thu hút các nhà đầu tƣ cá nhân tham gia trên cơ sở đa 

dạng hóa và giảm thiểu rủi ro. Thị trƣờng TPDN chỉ thực sự trở thành kênh dẫn vốn 

trực tiếp nếu có sự tham gia của các nhà đầu tƣ cá nhân. Bên cạnh các quy định về 

công khai, minh bạch thông tin, cũng nhƣ các quy định về an toàn tài chính có mức lãi 

suất hấp dẫn, đồng thời mức rủi ro hợp lý là rất cần thiết. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vietstock.vn/2022/07/lam-sao-de-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-dat-chuan-3118-

980314.htm?fbclid=IwAR0zBSEA-lpq2r_Pg0IGjpnrfqJLUO1MHOqSx5NQ 

https://baochinhphu.vn/world-bank-lap-lo-hong-ve-quy-dinh-quan-ly-tot-thi-truong-trai-phieu-doanh-

nghiep-102220422205526672.htm 

https://vneconomy.vn/diem-mu-tren-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep.htm 

VBMA - Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. 

https://vbma.org.vn/vi/market-data/monthly-highlight?fbclid=IwAR0f2dQsMZ0rvUzxHU8uR8pQb50zodmRKgKHxpe2tMJr-Zi10GRsX8BDf6Y
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Minh bạch thông tin trong phát triển bền 

vững thị trường chứng khoán Việt Nam - 

Thực trạng và đề xuất 

Đào Minh Ánh - CQ58/11.01 

hị trƣờng chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang từng bƣớc phát triển hoàn 

thiện về cấu trúc và quy mô, trở thành một cấu phần quan trọng của thị trƣờng 

vốn và thị trƣờng tài chính. Việt Nam định hƣớng tiếp tục phát triển TTCK 

một cách bền vững, đồng bộ và thống nhất nhằm ổn định bức tranh kinh tế - xã hội của 

đất nƣớc. Tuy nhiên, vì TTCK tại nƣớc ta còn khá mới mẻ và đang ở giai đoạn đầu của 

sự phát triển nên đã bộc lộ rõ những yếu kém của thị trƣờng, đặc biệt là hạn chế về 

đảm bảo minh bạch thông tin khiến TTCK gặp nhiều biến động, gây tổn hại lớn. 

TTCK sau nhiều năm hoạt động đã trở thành một kênh huy động vốn trung và 

dài hạn của nền kinh tế, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hƣớng 

cân đối và bền vững hơn. Trong thời gian qua, TTCK cũng đã góp phần tái cơ cấu nợ 

công và đầu tƣ công, đồng thời hỗ trợ tích cực vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nƣớc. TTCK không ngừng hoàn thiện qua việc phát triển các khu vực thị trƣờng 

nhƣ thị trƣờng cổ phiếu, thị trƣờng trái phiếu, thị trƣờng chứng khoán phái sinh. Quy 

mô của thị trƣờng chứng khoán Việt Nam tăng trƣởng bình quân 28,5%/năm giai đoạn 

2016 - 2021. TTCK diễn ra sôi động với quy mô vốn hóa thị trƣờng cổ phiếu 93,8% 

GDP vào cuối tháng 3/2022, tăng 3,37% so với cuối năm 2021 với 1.651 chứng khoán 

đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trƣờng chứng khoán. 

Để tạo nền móng vững chắc nhằm phát triển bền vững TTCK và củng cố để vƣợt 

qua đại dịch, Chính phủ và Bộ Tài chính đã có những chính sách ứng phó linh hoạt, 

không ngừng cập nhật những khung pháp lý từ cấp luật, nghị định đến các thông tƣ và 

quy chế để phù hợp với sự thay đổi của thị trƣờng. Có thể thấy, hoạt động của TTCK 

ngày càng đƣợc công khai rõ ràng, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thông lệ về 

quản trị, năng lực quản lý, giám sát và thanh tra. Đồng thời, việc an toàn của thị trƣờng 

và quyền lợi của công chống đầu tƣ đƣợc đƣa lên làm trung tâm, nâng cao uy tín và 

hình ảnh trên thị trƣờng. 

Tình hình tăng trƣởng nhanh chóng đã cho thấy một điều quan trọng rằng: sự 

minh bạch thông tin có mối liên hệ chặt chẽ với sự biến động về giá và mức độ giao 

T 
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dịch của chứng khoán. Hiện nay, đã có nhiều văn bản quy định về quản lý minh bạch 

thông tin theo các nguyên tắc: (i) Phải đầy đủ, chính xác, không xuyên tạc, bóp méo 

hoặc có những hành vi cố ý gây hiểu nhầm; (ii) Phải đƣợc công bố kịp thời và liên tục; 

(iii) Lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán, đảm bảo dễ hiểu, đáng tin cậy và 

có thể so sánh đƣợc; (iv) Đảm bảo công bằng đối với các đối tƣợng nhận thông tin 

công bố, không có sự phân biệt giữa các đối tƣợng; (v) Đối tƣợng công bố phải có 

trách nhiệm với thông tin công bố về hình thức, nội dung cũng nhƣ tính minh bạch của 

thông tin. Bên cạnh đó, quy định chi tiết về công bố thông tin đã đƣợc nêu rõ trong 

Luật Chứng khoán năm 2019 cùng Thông tƣ số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Những quy định này đã khiến cho việc thực thi của các chủ thể tham gia có hiệu quả 

hơn đáng kể trong quá trình tham gia thị trƣờng. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trƣờng vốn an toàn, minh 

bạch, hiệu quả, bền vững, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển 

kinh tế - xã hội. Theo đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát triển 

thị trƣờng vốn an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, 

huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, rủi ro về minh bạch thông tin là một trong ba trọng tâm ảnh hƣởng 

nhất trong việc đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể tham gia thị trƣờng. Đáng chú 

ý, năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc đã ban hành 568 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với tổng số tiền phạt 29,5 tỷ đồng, trong 

đó chủ yếu là các vi phạm về công bố thông tin. Cụ thể, trên thị trƣờng đã xuất hiện 

tình trạng các công ty đại chúng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp không đầy đủ 

theo quy định. Điều này khiến cho các nhà đầu tƣ không có thông tin, thậm chí tiếp 

cận những thông tin sai lệch dẫn đến những quyết định đầu tƣ sai. Sự thiếu công khai, 

minh bạch này gây ra nhiều rủi ro lớn nhƣ mất khả năng thanh toán, lừa đảo, thao túng 

giá và ngày càng tinh vi; nhiều mã chứng khoán đƣợc đẩy giá lên cao không gắn với 

tình hình hoạt động kinh doanh. Nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp 

đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tƣ còn chƣa đảm bảo chất lƣợng. Bên cạnh đó, 

thực tế vẫn còn tồn đọng một số lãnh đạo doanh nghiệp có hành vi vi phạm nhƣ mua 

bán chui, không báo cáo hoặc báo cáo sai thông tin về giao dịch, mua bán không theo 

công bố,… Tiêu biểu cho tình trạng này là trƣờng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 

đã bị xử phạt nhiều lần trong năm 2022 vì công bố sai lệch, không công bố thông tin 

phải công bố và công bố không đầy đủ nội dung. 

Có thể nhìn nhận nguyên nhân tình trạng này dƣới góc nhìn khách quan nhƣ 

những yếu tố khách quan nhƣ biến động thị trƣờng tài chính trong nƣớc và quốc tế; 

nhƣng chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chủ quan: 
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Thứ nhất, công tác thanh tra, giám sát đã đƣợc triển khai nhƣng chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của TTCK phát triển quá nhanh. 

Thứ hai, một số tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trƣờng chứng khoán nhƣ tổ 

chức kiểm toán, kế toán, thẩm định giá... không đáp ứng yêu cầu chất lƣợng và vi 

phạm đạo đức nghề nghiệp. 

Thứ ba, tình hình chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp, nhà đầu 

tƣ, tổ chức cung cấp dịch vụ chƣa cao. 

Cuối cùng, còn nhiều nhà đầu tƣ cá nhân chƣa đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức về 

pháp luật và hiểu biết về thị trƣờng, mua bán theo tin đồn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Bám sát chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, kết hợp đƣa ra một số khuyến nghị phát 

triển thị trƣờng chứng khoán Việt Nam an toàn, minh bạch và hiệu quả nhƣ sau: 

Một là, cần phải hoàn thiện hơn nữa pháp luật về công bố thông tin. Cần quy 

định rõ ràng và cụ thể từng nội dung về công bố thông tin trên TTCK trong các văn 

bản pháp luật. Đồng thời, cần bổ sung nguồn lực thanh tra trong công tác điều hành và 

quản lý giám sát thị trƣờng chứng khoán. 

Hai là, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với thị trƣờng chứng khoán. Cần phải 

nâng cao khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán để đảm bảo tính răn đe hƣớng tới phát triển thị trƣờng minh bạch, ổn 

định. Các đơn vị, lực lƣợng chức năng điều tra, xác minh để xử lý nghiêm minh hành 

vi vi phạm đúng ngƣời, đúng tội theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành 

vi đƣa tin sai lệch, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trƣờng. 

Ba là, nâng cao vai trò của công ty kiểm toán đối với chất lƣợng công bố thông 

tin. Cần có biện pháp làm giảm xung đột lợi ích giữa công ty kiểm toán với doanh 

nghiệp niêm yết, loại bỏ những công ty kiểm toán không làm hết trách nhiệm, lợi dụng 

sơ hở của thị trƣờng. 

Cuối cùng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào cả hoạt động 

quản lý nhằm truyền tải thông tin xác thực chính xác và nhanh nhất đến các nhà đầu tƣ, 

tránh việc nhà đầu tƣ bị lợi dụng, nghe theo thông tin sai lệch. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bộ Tài chính, 4/2022, Báo cáo tổng quan Đánh giá tình hình thị trường vốn năm 2021, các tháng đầu năm 

2022 và định hướng phát triển để huy động vốn cho nền kinh tế, 

https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/minh-bach-thong-tin-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-thuc-

trang-va-khuyen-nghi-chinh-sach-353139.html 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cong-bo-thong-tin-la-trong-tam-de-nang-cao-chat-luong-thi-truong-

chung-khoan-101265.html 
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NFT development in Vietnam:  

Challenges and opportunities 

Phan Thị Thu Ngân - CQ58/21.01CLC 

Cao Ngân Hải - CQ58/21.01CLC 

hroughout the world, NFTs are now one of the most important types of trading, 

particularly in Vietnam. Vietnam has many social media users, so they tend to use 

NFT since everything is now accessible online. 

With the usage of blockchain technology, NFTs (non-fungible tokens) have 

completely changed how art and collectibles can be bought and sold. Through NFTs, artists 

now have a new way to monetize their art, collectors can access a more diversified range of 

collectibles and investors can have access to a wider pool of buyers. 

What is NFT? 

NFT is short for the non-fungible token, non-fungible means they have a special 

value that can not be traded to one another, it is different from money. 

For example: When you give someone a dollar and they pay you back with 23.000 

dongs because they have the same value. 

But a non-fungible item like a painting, even though they have the same price tag 

doesn't mean they can be traded because the value of that item is special and different for 

each person or artist. That is only an example, NFT also includes paintings, houses, 

artwork, games or items in it, tickets,... 

NFTs enable anyone to verify the ownership and authenticity of items by means of a 

blockchain-based digital signature. Once applied to digital assets, these signatures are able 

to confirm ownership. As a result, NFT makes each digital content piece unique, making it 

attractive to collectors and, therefore, valuable. 

Reality: 

In the wake of NFT's emergence, Vietnam is undergoing a period of change. As a 

result, enthusiasts are looking at this as an opportunity. Cong Troi, the first NFT crafting, 

and trading platform dedicated to Vietnamese art, was initiated in October 2020, when NFT 

has just picked up in popularity. 

And so far, Finder.com's survey of more than 28,000 Internet users shows that 17.4% 

of Vietnamese Internet users own NFT, much higher than the global average of 11.7%. 

This puts Vietnam in the 5/20 position, ahead of countries and regions such as Singapore, 

Hong Kong, and Australia. “NFT in Vietnam is still in its early stages. The percentage of 

Vietnamese Internet users who are currently aware of NFT is 38% and we expect the 

adoption rate to increase with awareness.” 

T 
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Opportunities: 

Make better earnings. This is a reason why non-fungible tokens make up for a solid 

ground for artists in the future. NFTs eliminate the need of a middleman or a mediating 

platform for selling your digital artwork. This way, the technology saves any commission 

or extra charges on the sales to the third party. Creators earn the amount they quote instead 

of paying a percentage to the production company or publishing house. Recently, Xeo Chu 

made a big splash on the NFT exchange. It was his first NFT painting titled "Lucky Apricot 

Flower" that became the most successful auction work from Vietnam on the NFT 

exchange. This work has a starting price of USD 5,000 (more than VND 113 million), but 

after only 24 hours of the auction, it was sold for USD 22,899 (about VND 527 million). 

NFTs actually make up for a great source of passive income. Once you create an 

NFT, you need not to necessarily sell it. Another benefit is that one can also rent out their 

NFTs. There is also a perk that allows the original creator to earn a decided percentage of 

royalty every time the NFT is resold in the market. Both the ways make up for a stable and 

lucrative passive income for the longer run. 

Data is stored securely. This is probably one of the biggest advantages of NFTs. 

NFTs are hosted on blockchains that always have an identical record of the database 

somewhere on some node around the globe. Therefore, even if you forget that you once 

owned an NFT, blockchain wouldn’t. Your data is safe. 

NFT creates more opportunities for investors. The potential of Vietnamese projects in 

the blockchain field in general and NFT games in particular is considered to be quite large. This 

is possible because this is a new field, there is not too much difference between big technology 

countries like the US and China and countries like Vietnam. The success of Axie Infinity in 

particular as well as the general trend of the world has created a wave of "Play to earn" that is 

hotter than ever, especially in the context of the outbreak of the Covid-19 pandemic. October 

2020, 1 game character is worth about 10 USD. Currently, the value is up to about 150 USD. 

With Axie, game characters have an average selling price of about 300 USD. 

Opportunities for the fashion industry: The relationship between NFT and fashion 

has so far been very good. In the world, there have been many big and small brands such as 

Louis Vuitton, Gucci, RTFKT,... have joined the NFT trend. "Brands are not only getting 

closer to existing customers but also reaching a new group of customers - investors who are 

not fans of the products of luxury groups but are interested in blockchain technology," said 

Dr. Angel Zhong, senior lecturer at RMIT University Melbourne. Vietnamese fashion 

products are growing day by day and appearing more in the fashion world. Therefore, NFT 

is a good opportunity for Vietnamese fashion. 

Challenges: 

Vietnamese law does not have strict regulations for NFT. The importance of 

reflecting on the legal and regulatory NFT risks is clear from the technological 

advancement in NFTs. As NFTs continue to grow and expand into different use cases, the 
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laws and regulations should be capable of adapting. As of now, many of the existing laws 

pertaining to NFTs are stuck on finding the ideal definition for NFTs. With the increasing 

variety and number of NFTs, it is difficult to find a solid ground for compliance in NFTs. 

The uncertainty in determining the value of NFTs. The valuation of NFTs depends 

considerably on scarcity and the perception of owners and buyers alongside the availability of 

distribution channels. It is extremely difficult to anticipate the identity of the next buyer of an 

NFT or the possible factors which can drive their purchase. Therefore, the value of NFTs would 

basically depend on how the buyer perceives their price, thereby leading to fluctuations. 

Taking advantage of FOMO syndrome. Today, there are a large number of 

fraudulent NFT games on the market, using the players' trust and desire to earn more 

passive income for profit. Tapping into the FOMO syndrome (Fear of missing out), the lack 

of basic knowledge, and how to operate NFT games of a few new players, the gaming 

community inadvertently becomes a victim of many titles games that don't even exist. For 

example, CryptoBike - a Vietnamese NFT game project has just been accused of fraud by 

the investor community and appropriated up to 1.4 million USD. According to data from 

Coinmaketcap, the daily transaction volume of this game has reached the milestone of 41.6 

million USD, although it has only been released since December 25, 2021. 

Fake author. Some malicious agents can impersonate famous NFT artists and sell 

fake NFTs in their names. The other prominent non-fungible tokens risks and 

challenges related to cybersecurity and fraud include copyright theft, replication of popular 

NFTs or fake airdrops, and NFT giveaways. You should also note the threats of risks due to 

social media scams that may promote NFTs. 

NFTs can be used to launder money. NFT uses blockchain technology. Therefore, it 

increases the difficulty of tracing the identity of the person who wants to launder money. 

NFT has not yet received adequate attention from regulators. Rather, it is not strictly 

controlled for tax arrears and requires identity with high-value transactions. So, while 

regulations are being abandoned, this is a golden opportunity for money launderers. 

Overall, despite the challenges facing, NFT is still a disruptive technological 

innovation for all areas of life. However, the future of this asset class depends on how 

developers use NFT to optimize the products and services offered to customers. Because 

after all, any technology is to serve people and will only have a place if it meets the 

essential needs of life. 

References: 
https://vietnamtimes.org.vn/vietnam-ranks-5th-among-20-countries-of-nft-owners-

38041.html#:~:text=%E2%80%9CNFT%20in%20Vietnam%20is%20still,to%2012.4%25%20among%20women.%E2%80%9D 

https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq 

https://tuoitrenews.vn/news/features/20210410/vietnams-first-homegrown-nft-marketplace-launched/60263.html 

https://nhadautu.vn/dau-tu-game-nft-kiem-tien-co-de-d62398.html 

https://vnexpress.net/kiem-tien-tu-nft-nhu-the-nao-4426797.html 

https://afamily.vn/than-dong-hoi-hoa-nguoi-viet-voi-buc-tranh-gia-ky-luc-hon-500-trieu-dong-lam-dien-dao-the-gioi-

thong-qua-san-giao-dich-nft-dang-cuc-hot-20211201154546336.chn 
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Sự thành công của Tiktok  

và bài học cho cộng đồng khởi nghiệp  

trên toàn thế giới 

Đỗ Thảo Linh - CQ57/21.03 

iktok là một ứng dụng dựa trên nền tảng công nghệ AI, đây là ứng dụng xuất 

phát từ Trung Quốc và hiện đang nổi tiếng ở phạm vi toàn cầu. Ứng dụng này 

thuộc sở hữu của ByteDant, công ty truyền thông hùng mạnh của quốc gia tỷ 

dân này với tổng giá trị tài sản lên tới 30 tỷ USD. Thậm chí, nó còn vƣợt số lƣợt tải các 

ứng dụng nổi tiếng từ trƣớc đến nay nhƣ Facebook, Instagram hay Youtube. Tuy chỉ 

mới xuất hiện trên thị trƣờng 2 năm nhƣng nhờ vào các chiến lƣợc kinh doanh hút 

khách mà ứng dụng này đã nhận đƣợc sự đón nhận của rất nhiều ngƣời dùng. 

Ngày 17/7/2018, Tiktok tuyên bố chạm mốc 500 triệu ngƣời dùng và hiện tại 

đƣợc định giá 75 tỷ USD, cao hơn cả Uber. Tiktok là ứng dụng đƣợc tải xuống nhiều 

nhất trên iPhone trên phạm vi toàn thế giới quý I năm 2018 - tổng cộng 45,8 triệu lƣợt 

và vƣợt qua Facebook, YouTube và Instagram. Tiktok đứng đầu về lƣợt download của 

các ứng dụng trên App Store trong quý 1 năm 2018. Tính đến tháng 6/2020, thanh 

thiếu niên chiếm 32% tài khoản ngƣời dùng đang hoạt động của TikTok. Gần 50% 

ngƣời dùng toàn cầu của Tiktok dƣới 34 tuổi. 26% tổng số ngƣời dùng Tiktok ở độ 

tuổi từ 18 đến 24. Nền tảng này phục vụ 75 thứ tiếng và có mặt tại 150 quốc gia và 

vùng lãnh thổ toàn thế giới. 

Các yếu tố tạo ra sự thành công của Tiktok 

Một là, sản phẩm phù hợp với giới trẻ - Gen Z 

Để làm nên sự gây nghiện của TikTok thì phải kể đến sự khéo léo khi đánh đúng 

vào điểm yếu của ngƣời dùng đó chính là sự lƣời biếng trong việc tiếp nhận thông tin 

bằng cách đọc mà thay vào đó là xem. Đây là một thói quen rất chung và rất điển hình 

của một lực lƣợng đông đảo của ngƣời sử dụng smartphone hiện nay. Tâm lý của 

khách hàng, nhất là những ngƣời trẻ tại Việt Nam có xu hƣớng “thích xem lƣời đọc” 

những thông tin từ mạng xã hội. Vì thế Tiktok đem đến trải nghiệm thú vị khi kết hợp 

nhiều chức năng của các ứng dụng phổ biến khác. 

Mặc dù đƣợc cho là bắt chƣớc từ các ứng dụng khác nhau nhƣng Tiktok làm tốt 

nhất một việc chính là tạo ra sự kết hợp thân thiện với ngƣời dùng. Nó đƣợc xây dựng 

dựa trên việc khuyến khích ngƣời dùng xem và sản xuất các video clip, những âm 

T 
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thanh khiến giới trẻ thỏa sức sáng tạo nội dung dựa trên những nền tảng đó và những 

đoạn văn bản khô khan đƣợc lƣợc bỏ đi. So với các video vuông của những ứng dụng 

khác, các video của Tiktok cho phép ngƣời dùng xem trực tiếp ở chế độ toàn màn hình. 

Ngƣời dùng Tiktok chỉ cần cuộn xuống trên smartphone để phát và chuyển đổi giữa 

các video mà không cần phải chọn nội dung sẽ xem tiếp theo. Ngƣời dùng dễ dàng 

điều khiển bằng một tay hoặc một ngón tay hơn là chế độ chọn chạm hoặc vuốt. Ngoài 

ra Tiktok còn cung cấp nhiều tài nguyên để ngƣời dùng làm video. 

Hai là, còn là một trang mạng xã hội dễ dàng sản xuất nội dung 

Không chỉ là một ứng dụng video, Tiktok cũng là một ứng dụng mạng xã hội. 

Với việc biến Smartphone thành Studio di động, Tiktok thỏa mãn đƣợc tối đa và dễ 

dàng nhất nhu cầu thể hiện bản thân của bất kỳ ai. Nó tích hợp vô số hiệu ứng đặc biệt, 

âm nhạc và sticker bằng công nghệ AI, tạo nên sự sống động cho video thông qua việc 

sử dụng thuật toán nhận diện chuyển động của cơ thể. Ứng dụng này trở nên cực kỳ 

tiềm năng, thú vị với đám đông đặc biệt là giới trẻ. Mọi ngƣời đều có thể dễ dàng tạo 

video riêng của mình thuộc mọi thể loại. Tác giả tự do tƣởng tƣợng và thể hiện bản 

thân. Nó cũng giúp nhanh chóng, dễ dàng tạo ra các video có độ dài chỉ 15 giây để chia 

sẻ với bạn bè và cả thế giới. 

Bên cạnh đó nó còn khuyến khích ngƣời dùng theo dõi và nhắn tin cho nhau. 

Tiktok cũng có đội ngũ những ngƣời có tầm ảnh hƣởng (KOL) thậm chí là đƣợc xây 

dựng bởi chính thƣơng hiệu này, nó cho phép ngƣời dùng tạo những clip tƣơng tác 

cùng bạn bè và cả ngƣời nổi tiếng. Ai cũng có thể là KOL, Tiktok còn tạo ra những 

viral video thu hút khách hàng bằng chính những ngƣời bình thƣờng, những câu 

chuyện bình thƣờng. Do vậy, mỗi ngƣời dùng đều là cá thể góp phần tạo nên sự thành 

công của Tiktok. 

Ba là, địa phương hóa để tiến ra toàn cầu 

Sử dụng AI và những thuật toán để xác định đƣợc những nội dung video xuất 

hiện tiếp theo dựa trên những hành vi xem ở quá khứ, điều này giúp tăng tỉ lệ giữ chân 

khách hàng và thích thú với những nội dung mà hãng đem đến. Sự cá nhân hóa ngƣời 

dùng còn đƣợc thể hiện ở chỗ, hãng đã tối ƣu và chọn những tính năng, nhạc, hiệu ứng 

phù hợp với từng thị trƣờng khác nhau trên thế giới. Theo đó Tiktok xác định phân 

phối thông tin phù hợp tới từng ngƣời dùng dựa trên phân tích nội dung của từng video 

mà họ tƣơng tác. Tiktok thực hiện triết lý của mình bằng cách cung cấp cho mọi ngƣời 

nội dung phù hợp, đƣợc cá nhân hóa thông qua việc liên tục đề xuất nội dung tƣơng tự 

có thể đƣợc chia sẻ, nhân rộng. Tóm lại, ứng dụng này kiểm soát thực đơn giải trí của 

bạn bằng cách quan sát tƣơng tác với những video trƣớc đây. 

Không chỉ am hiểu từng ngƣời dùng, Tiktok còn tập trung nghiên cứu và nắm bắt 

xu hƣớng xem của từng khu vực địa lý, cập nhật tin tức địa phƣơng và các chủ đề thú 

vị đƣợc tạo ra bởi những ngƣời sống trong cùng một thành phố hoặc quốc gia. 
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Bốn là, xu hướng của Tiktok 

Một lý do lớn khác khiến Tiktok chiếm ƣu thế nhƣ vậy là do sự phổ biến của các 

xu hƣớng. Thuật toán ƣu tiên nội dung phù hợp với một số xu hƣớng trực tuyến phổ 

biến tại thời điểm này. Vì các xu hƣớng nóng có thể đạt đƣợc nhiều tƣơng tác hơn, 

những ngƣời dùng khác sẽ thƣờng xuyên tham gia và tạo nội dung phù hợp với các xu 

hƣớng đó. Khi ngƣời dùng tải lên một video, âm thanh của video cụ thể đó có thể đƣợc 

đồng bộ hoặc dành cho những ngƣời dùng khác sử dụng. Đây cũng là một lý do lớn 

khiến Tiktok trở thành nơi thống trị của các bài hát thu hút sự chú ý và nổi bật trên 

các bảng xếp hạng âm nhạc. 

Bài học kinh doanh rút ra từ thành công của Tiktok 

Thứ nhất, tính dễ tiếp cận 

Trong giới công nghệ, một thuật ngữ thƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá tính dễ 

hay khó tiếp cận của một nền tảng là khả năng giáo dục ngƣời dùng. Nó phải đến từ sự 

tự nhiên (độ dễ sử dụng) hoặc đến từ thói quen của ngƣời dùng với các nền tảng trƣớc 

đó mà họ đã tiếp cận. 

Tiktok lại đi theo một hƣớng hoàn toàn khác biệt. Nền tảng này tự định nghĩa ra 

một tiêu chuẩn mới về mạng xã hội video là nhƣ thế nào. Chính giao diện ngƣời dùng và 

trải nghiệm ngƣời dùng kiểu mới này đã tạo ra sức hút cho nền tảng video ngắn này và 

tạo ra cơn sốt trên toàn cầu. Khác biệt ở đây là Tiktok chỉ đƣa ra hai thao tác duy nhất dễ 

học, dễ nhớ là ấn để dừng và vuốt lên xuống để cuộn lên xuống. Các video đã đƣợc tối 

ƣu để hiển thị tràn màn hình và ngƣời dùng không cần phải có thêm thao tác ấn vào đâu 

đó để phóng to. Vì video quá ngắn, Tiktok đƣa ra thêm một thuật toán mang tính ép 

buộc ngƣời dùng nhƣng lại hết sức thành công, đó là không thể tua lại. Chính vì thế, 

ngƣời dùng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xem tiếp, hoặc là vuốt xuống vô tận. 

Thứ hai, giúp người dùng phát triển 

Tiktok có chính sách đãi ngộ đối với những ngƣời có sức ảnh hƣởng lớn nhƣ đối 

với chính các nhân viên của họ. Đƣợc biết, ứng dụng này thƣờng chủ động quảng bá 

hình ảnh cho những ngƣời nổi tiếng bằng những biện pháp hỗ trợ tăng lƣợng truy cập 

dành cho họ. 

Tik Tok hiểu đƣợc rằng, những ngƣời dùng đầu tiên của mình nhiều khả năng sẽ 

quyết định toàn bộ hƣớng đi của sản phẩm. Thế nên, từ những ngày đầu, đội ngũ của 

Tiktok đã tìm đến nhiều trƣờng nghệ thuật và âm nhạc tại Trung Quốc để tuyển dụng 

những nghệ sĩ trẻ, có vẻ ngoài ƣa nhìn, với mong muốn họ sẽ tạo ra những video chất 

lƣợng trên ứng dụng. Đồng thời, Tiktok cũng giúp họ tăng số lƣợng ngƣời theo dõi. 

Bên cạnh đó, Tiktok còn chủ động phối hợp với các nhà cung cấp mạng đa kênh và các 
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công ty truyền thông quảng cáo tại Trung Quốc sở hữu chuyên môn “hô biến” những 

ngƣời bình thƣờng trở thành siêu sao trên mạng Internet. 

Thứ hai, người bình thường nhất cũng có thể nổi tiếng 

Các video gây “bão” trên Tiktok thƣờng không phải là từ những ngƣời nổi tiếng. 

Phần lớn các video ấy do những ngƣời dùng bình thƣờng tạo ra, chứa nội dung sáng tạo 

và ấn tƣợng, khiến ngƣời xem cảm thấy thích thú. Tiktok chủ động phối hợp với các nhà 

cung cấp mạng đa kênh và các công ty truyền thông quảng cáo tại Trung Quốc sở hữu 

chuyên môn “hô biến” những ngƣời bình thƣờng trở thành siêu sao trên mạng Internet. 

Thứ ba, tạo ra các chiến dịch marketing theo chủ đề 

Hãy cho ngƣời dùng chủ đề, và họ sẽ tự tạo content cho bạn - đó là kinh nghiệm 

quý giá từ Tiktok. Họ thƣờng xuyên tung ra các hashtag, giới thiệu những chủ đề đang 

phổ biến; nhờ đó, ngƣời dùng có thể dễ dàng tạo ra video dựa trên những chủ đề có sẵn 

ấy. Nhờ vào hashtag, mạng xã hội này đã tạo ra nhiều trào lƣu trong cộng đồng mạng. 

Cũng vì các chiến dịch marketing này mà Tiktok ngày càng có nhiều ngƣời biết đến. 

Thứ tư, tính cá nhân hóa 

Với đội ngũ gồm hàng ngàn kỹ sƣ cùng phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đƣợc 

dẫn dắt bởi các cựu nhân viên của Microsoft Research Asia, điểm mạnh của Tiktok là 

những thuật toán có khả năng xác định một cách chính xác những nội dung có thể gây 

ấn tƣợng với từng mỗi ngƣời dùng, dựa trên hành vi trong quá khứ của họ. Ứng dụng 

này có thể đề xuất nội dung từ những ngƣời dùng mà bạn chƣa từng thấy qua. Do đó, 

ngƣời dùng Tiktok luôn tìm thấy nội dung mới. Và, nhờ thuật toán của Tiktok, hầu nhƣ 

toàn bộ nội dung mới luôn phù hợp với sở thích của ngƣời dùng. 

Thứ năm, nội địa hóa sản phẩm khi tung ra thị trường quốc tế 

Sau một năm hoạt động ở Trung Quốc với tên gọi Douyin, phiên bản tiếng Anh - 

Tiktok đã ra mắt trên thị trƣờng quốc tế, và nhanh chóng đứng đầu danh sách tải về 

trên App Store tại Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy giao diện của 

Tiktok giống với phiên bản Trung Quốc, nó đã đƣợc “nội địa hóa”, và thêm vào một số 

tính năng cho phù hợp với văn hóa của từng vùng bởi chính những ngƣời dùng của 

Tiktok. Việc nhanh chóng đƣa sản phẩm của mình ra thị trƣờng quốc tế cũng giúp 

những trào lƣu trên Tiktok đƣợc lan toả một cách rộng rãi hơn. 

Tài liệu tham khảo: 

https://camnangceo.com/vi-sao-tiktok-thanh-cong/ 

https://www.giaiphaptruyenthong.vn/phan-tich-chien-luoc-marketing-cua-tik-tok-do-phu-song-mang-tam-

quoc-dan-T30d101v1251.htm 

https://ictnews.vietnamnet.vn/bai-hoc-thanh-cong-va-that-bai-cua-tiktok-rut-ra-cho-nen-tang-viet-

264571.html 
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Tác động của sự bùng nổ  

về Affiliate Marketing đến ngành dịch vụ 

tại Việt Nam 

Nguyễn Mai Ngân - CQ57/11.04 

oanh nghiệp có thể có những cách thức khác nhau để đáp ứng và thỏa mãn 

những mong muốn và nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là việc sử dụng các 

chiến lƣợc Marketing. Trong thời đại Công nghệ 4.0 tập trung vào sự phát 

triển của công nghệ, chúng ta gần nhƣ đƣợc tiếp xúc rộng rãi với những đổi mới, điều 

này giúp cho doanh nghiệp tận dụng đƣợc không ít những cơ hội của thời thế để tìm 

kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Đặc biệt, khi trải qua giai đoạn nền kinh tế bị 

ảnh hƣởng nghiêm trọng với đại dịch Covid-19, ngƣời tiêu dùng đƣợc nhanh chóng 

tiếp cận với hình thức mua sắm online thay thế cho mua hàng trực tiếp truyền thống. 

Để thích ứng đƣợc với điều này, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng đến một công cụ 

Digital Marketing để quảng bá sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình, đó là Affiliate 

Marketing. 

Khái quát về Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing đƣợc hiểu theo rất nhiều khái niệm, dù đƣợc định nghĩa khác 

nhau, có thể hiểu Affiliate Marketing (hay còn gọi là Tiếp thị liên kết) là một hình thức 

Marketing, trong đó một công ty trả tiền cho bên thứ ba là những nhà xuất bản 

(Publisher) để tạo ra lƣợng truy cập dẫn đến sản phẩm/dịch vụ của công ty. Các 

Publisher sẽ nhận khoản hoa hồng khi ngƣời dùng ghé thăm trang của mình quản lý 

(website, fanpage, social network…) và thực hiện những hành động nhƣ: mua hàng, 

đăng ký sử dụng dịch vụ, điều thông tin… Khoản hoa hồng này sẽ khuyến khích họ 

quảng bá cho sản phẩm của công ty. 

Nói chung, Affiliate Marketing không phải một phƣơng thức Marketing quá mới 

mẻ, nhƣng trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, đây vẫn là 

một trong những công cụ đã đƣợc tối ƣu hơn nhiều đối với việc quảng bá của doanh 

nghiệp, đặc biệt là đến ngành dịch vụ tại Việt Nam. 

Tác động tích cực của Affiliate Marketing đến ngành dịch vụ tại Việt Nam 

Mặc dù chịu ảnh hƣởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhƣng nhờ có các cách 

tiếp cận an toàn, đồng thời mở rộng các hình thức vận chuyển, kết nối thƣơng mại 

D 
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quốc tế, cùng với tỷ lệ tiêm phòng cao tại Việt Nam, ngành dịch vụ vẫn đƣợc coi là có 

triển vọng phát triển trong năm 2022. Để có đƣợc điều này, không thể không kể tới ảnh 

hƣởng tích cực từ việc tận dụng phƣơng thức Affiliate Marketing. 

Một trong những tác động đầu tiên là Affiliate Marketing đã giúp nhiều doanh 

nghiệp vƣợt qua những khó khăn do đại dịch mang lại, từ đó linh hoạt trong việc mở 

rộng phạm vi đối tƣợng cho doanh nghiệp. Tại Việt Nam, ACCESSTRADE vẫn đang 

giữ vững danh hiệu là nền tảng tiếp thị liên kết quy mô và uy tín nhất. Với 22 năm 

kinh nghiệp cung cấp dịch vụ Affiliate Marketing tại thị trƣờng Nhật Bản và 6 năm 

hoạt động tại thị trƣờng Việt Nam, ACCESSTRADE sở hữu ƣu thế lớn với mạng lƣới 

hơn 1000 doanh nghiệp đối tác và gần 1,5 triệu Publishers hoạt động sôi nổi trên khắp 

các điểm chạm trên hành trình của khách hàng. Ngoài ra, việc Hợp tác với những 

ngƣời có tầm ảnh hƣởng (KOLs hay Influencers) thƣờng xuyên và trọng tâm sẽ giúp 

dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận với nhiều đối tƣợng hơn. Xu hƣớng thực hiện 

Influencer Marketing không bị ảnh hƣởng bởi đại dịch Covid-19 mà còn tăng đáng kể. 

Việc sử dụng KOLs trong việc đẩy mạnh hoạt động AM sẽ là hƣớng tiếp cận tạo ra 

đƣợc hiệu quả nhanh chóng cho các doanh nghiệp khi áp dụng xu hƣớng marketing. 

Thứ hai, Affiliate Marketing có sự ảnh hƣởng không nhỏ đối với tình hình phát 

triển thƣơng mại điện tử của Việt Nam, từ đó tác động tới các ngành dịch vụ. Mua sắm 

trực tuyến đang trở thành xu hƣớng, nhờ vậy, các doanh nghiệp có thể tăng cƣờng tận 

dụng hình thức AM giúp dịch vụ của doanh nghiệp đƣợc sử dụng rộng rãi, bao gồm cả 

những dịch vụ đi kèm sản phẩm hữu hình hoặc sản phẩm dịch vụ, có những dịch vụ 

chỉ đóng vai trò đi kèm và trở thành một phần của sản phẩm mà doanh nghiệp cung 

cấp cho khách hàng. Ví dụ, trong thời gian gần đây, thƣơng mại điện tử đã liên kết với 

nhiều đơn vị vận chuyển và cung cấp các dịch vụ giao hàng trên diện rộng. Affiliate 

Marketing đã tạo cơ hội cho các ngành dịch vụ giao vận phát triển theo hƣớng chuyên 

nghiệp và hiệu quả hơn. 

Thứ ba, Affiliate Marketing giúp tiếp cận đƣợc tệp khách mục tiêu mới - khách 

hàng trẻ. Hiện nay, rất dễ thấy đƣợc lối sống và thói quen tiêu dùng của một bộ phận 

ngƣời trẻ tuổi mua sắm trực tuyến bị ảnh hƣởng bởi mạng xã hội. Theo thống kê của 

Sách Trắng, năm 2022, số lƣợng ngƣời tiêu dùng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam lần 

đầu tiên có thể chạm mốc 60 triệu, trong đó giới trẻ đƣợc coi là lực lƣợng mua hàng 

chủ yếu ở thị trƣờng nƣớc ta. AM đƣa họ với những cơ hội tiếp cận đƣợc những sản 

phẩm đa dạng hơn với các ƣu đãi khi sử dụng dịch vụ trực tuyến của các doanh nghiệp 

chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ. 
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Thách thức của Affiliate Marketing 

Đôi khi vẫn xảy ra các trƣờng hợp quảng cáo sai sự thật, sử dụng bất hợp pháp 

tên thƣơng mại, biểu tƣợng hoặc thƣơng hiệu trên trang web của đơn vị liên kết có thể 

phá hủy danh tiếng của nhà cung cấp. Hiện nay, thƣơng mại điện tử tại Việt Nam tăng 

không ngừng qua từng năm và không có dấu hiệu dừng lại. Bằng chứng là sự phát triển 

mạnh mẽ của Lazada, Tiki, Shopee, Sendo… nhƣng lại có nhiều ngƣời lợi dụng những 

thƣơng hiệu này để dẫn ngƣời mua tới những sản phẩm thuộc các hệ thống chƣa đƣợc 

cấp phép hay dẫn tới những đƣờng link nguy hiểm, nhằm chiếm đoạt thông tin của 

ngƣời dùng Internet. 

Bên cạnh đó, không thiếu những trƣờng hợp một số nhà cung cấp không trung 

thực tự ý hủy bỏ các chƣơng trình mà không thông báo cho đơn vị liên kết để không 

phải trả hoa hồng, hoặc lừa đơn vị liên kết bằng cách trả một mức phí hoa hồng cao, 

sau đó giảm tỷ lệ hoa hồng theo thời gian. Ngoài ra, hành vi gian lận có thể đến từ 

những đơn vị liên kết. Mỗi nhà sản xuất có những điều khoản trả phí hoa hồng khác 

nhau. Có bên đƣa ra yêu cầu chỉ khi khách hàng bỏ sản phẩm vào giỏ hàng và thanh 

toán mới đƣợc tính phí giới thiệu, nhƣng cũng có những trƣờng hợp chỉ cần ngƣời tiêu 

dùng nhấp chuột vào liên kết hoặc đăng ký nhận tin là đã đƣợc phép quy ra tiền hoa 

hồng. Do đó, hành vi gian lận này có thể xảy ra khi các đơn vị liên kết cố gắng đánh 

lừa hệ thống theo dõi hiệu suất của nhà sản xuất bằng việc đánh lừa ngƣời dùng 

internet truy cập vào trang web của ngƣời bán, dù họ không có ý định truy cập và mua. 

Từ đó, thu phí hoa hồng giới thiệu nhờ các khách hàng tiềm năng ảo này. Một thách 

thức khác của hình thức Affiliate Marketing là khả năng cạnh tranh cao. Chi phí để 

tham gia AM là miễn phí, ai cũng có thể tham gia, nhất là những ngƣời có sức ảnh 

hƣởng hoặc những ngƣời am hiểu về Digital Marketing đều bán những sản phẩm 

tƣơng tự nhƣ bạn. Điều này sẽ tạo ra khó khăn đối với những bạn trẻ chƣa có kinh 

nghiệm muốn thử sức với Affiliate Marketing, đó là dành rất nhiều thời gian để tìm 

hiểu thị trƣờng và nhu cầu mua sắm của ngƣời tiêu dùng, cùng với đó là phải xem xét 

sử dụng các chiến lƣợc nếu nhƣ không hiệu quả. 

Đề xuất một số giải pháp 

Chọn nền tảng tiếp thị liên kết phù hợp 

Chọn nền tảng tiếp thị liên kết phù hợp sẽ giúp bạn đƣợc hƣớng dẫn và cung cấp 

tất cả những công cụ và tài nguyên cần thiết. Những đơn vị này cũng đã xây dựng 

đƣợc thƣơng hiệu và đƣợc mọi ngƣời tin tƣởng. Điển hình nhƣ tại Việt Nam, 

ACCESSTRADE vẫn đang giữ vững danh hiệu là nền tảng tiếp thị liên kết quy mô và 

uy tín nhất. 



35 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP   Taäp 12/2022 

  

Lựa chọn sản phẩm tốt, đến từ nhà cung cấp uy tín 

Mọi khách hàng đều có mong muốn mua đƣợc những sản phẩm chất lƣợng. Nếu 

nhƣ biết cách sử dụng AM hiệu quả đối với việc giới thiệu những sản phẩm thuộc nhà 

cung cấp uy tín sẽ làm tăng lòng tin của khách hàng, tăng lƣợng hàng hóa mua về và 

cuối cùng là tăng lợi nhuận của nhà cung cấp dịch vụ. 

Sáng tạo nội dung 

Nhƣ đã nói ở trên, giới trẻ chiếm một phần không nhỏ trong tổng số những ngƣời 

tiêu dùng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam, bao gồm cả sử dụng những sản phẩm dịch 

vụ. Họ bắt kịp đƣợc những xu hƣớng trên mạng xã hội rất nhanh, thế nên cần tận dụng 

điều này để thu hút họ sử dụng dịch vụ của mình, ví dụ nhƣ âm nhạc bắt tai, điệu nhảy 

hấp dẫn hay những hình ảnh màu sắc mắt mắt đồng thời cũng phải chăm chút cho chất 

lƣợng thông tin. 

Rút kinh nghiệm để phát triển 

Không chỉ có những ngƣời có tầm ảnh hƣởng hoặc những chuyên gia, mà cả 

những ngƣời mới bƣớc chân vào nghề đều cần phải rút kinh nghiệm từ những kết quả 

hiện tại của mình để xem xét tận dụng những chiến lƣợc mới quảng bá sản phẩm dịch 

vụ. Họ có thể tìm hiểu thị trƣờng, tìm hiểu các tệp khách hàng nào phù hợp với dịch vụ 

mà mình đang quảng bá, đồng thời không ngừng nâng cao hiểu biết về khoa học công 

nghệ, học tập, sáng tạo các cách thu hút khách hàng, cập nhật xu hƣớng mỗi ngày để 

mang lại hiệu quả cao nhất. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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Ảnh hưởng của biến động giá xăng, dầu 

đến hoạt động của các doanh nghiệp 

Phạm Thị Hồng Ngọc - CQ58/11.06 

ầu mỏ là nguồn năng lƣợng không thể thiếu trong nền kinh tế hiện nay, nó 

chiếm khoảng 40% tỷ lệ sử dụng trong tất cả các nguồn năng lƣợng thế giới. 

Và nhƣ chúng ta đã biết nguồn năng lƣợng này là có giới hạn, theo dự đoán 

thì nguồn năng lƣợng này chỉ có thể đáp ứng trong vài chục năm tới. Tuy nhiên nguồn 

năng lƣợng này lại ngày càng đƣợc sử dụng nhiều, vì vậy giá cả của nó ngày càng tăng 

lên là điều khó tránh khỏi. Việc biến động giá căng dầu này đã gây ảnh hƣởng rất lớn 

đến hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng, dầu. Sau khi là thành viên 

thứ 150 của tổ chức Thƣơng mại quốc tế (WTO) thì nền kinh tế Việt Nam đã có những 

bƣớc phát triển vƣợt bậc trong tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực kinh doanh... Nhƣng 

trong những năm gần đây giá dầu thô trên thế giới tăng lên một cách nhanh chóng kéo 

theo sự tăng giá xăng, dầu trong nƣớc. Sự biến động giá xăng, dầu đã ảnh hƣởng rất 

nhiều đến đời sống hàng ngày của ngƣời dân và quá trình sinh hoạt, sản xuất của 

doanh nghiệp. 

Thực trạng biến động giá xăng, dầu hiện nay 

Tình hình dịch bệnh trong nƣớc dần đƣợc kiểm soát, nhiều địa phƣơng đã áp 

dụng các biện pháp khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời áp dụng 

các biện pháp phòng chống dịch thích ứng với tình hình mới. Nhằm hỗ trợ cho đời 

sống, sản xuất, kinh doanh của ngƣời dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác 

động của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trƣờng xăng, dầu trong thời gian 

qua chịu ảnh hƣởng rất lớn. Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng, dầu ở khu vực miền 

Nam đóng cửa, tạm ngƣng hoạt động do nguồn xăng, dầu thiếu hụt. Điều này làm đẩy 

lên lo ngại về một sự khan hiếm nguồn cung xăng, dầu; từ đó sẽ gây ra những biến 

động mạnh về giá của các mặt hàng thiết yếu này trong thời gian tới giá xăng, dầu chịu 

áp lực điều chính tăng rất lớn từ giá thế giới. Chiến sự Nga - Ukraine chỉ là một tác 

nhân làm cho giá dầu thế giới tăng nhanh và cao hơn. 

Phân tích về thị trƣờng xăng, dầu hiện nay, lãnh đạo Saigon Petro cho rằng việc 

Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu năng lƣợng từ Nga đã khiến thị trƣờng thế giới tiếp tục biến 

động mạnh theo hƣớng khan hiếm nguồn cung, tác động trực tiếp tới châu Âu, sau đó lan 

sang các khu vực khác trong đó có cả Việt Nam, kéo gia xăng, dầu lên cao. Hệ quả tất 

D 
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yếu là mặt hàng nào cũng đã tăng giá vì lý do xăng, dầu tăng. Việc kinh doanh đã khó 

khăn vì dịch bệnh nay lại càng khó khăn hơn. Thông thƣờng các đợt biến động trƣớc, khi 

giá dầu thô tăng cao chƣa tác động trực tiếp đến xăng, dầu thành phẩm, song hiện nay 

giá xăng, dầu chịu tác động ngay lập tức bởi giá dầu thô, giá xăng, dầu liên tục tăng 

mạnh. Hiện nay, với xu hƣớng thế giới tăng cao, thì việc tăng chi phí kinh doanh định 

mức trong giá cơ sở sẽ tác động thêm làm tăng giá xăng, dầu trong nƣớc và qua đó tác 

động đến nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, mặt hàng này 

cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia đƣợc thực hiện do 

kỳ vọng về những diễn biến tích cực trong vòng đám phán mới nhất giữa Nga và 

Ukraine. Cụ thể tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng dầu đã trải qua 23 lần điều chỉnh, 

trong đó có 15 lần tăng, 8 lần giảm. Hiện, giá dầu diesel và dầu hỏa đã tăng khoảng 

7.000 đồng/lít so với đầu năm (tăng 38,12%). Trong khi xăng RON 95 và E5 RON 92 đã 

giảm về mức tƣơng đƣơng đầu tháng 1. Xét về mặt bằng chung, giá xăng, dầu tại Việt 

Nam vẫn ở mức khá “dễ thở” so với các nƣớc trên thế giới và khu vực. Và lần điều chỉnh 

này đƣợc đánh giá là sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí giữa lúc giá cả leo 

thang, chi phí sản xuất và nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh. Tuy vậy, đợt giảm giá lần 

này vẫn có độ trễ nhất định, chƣa thể tác động ngay đến thị trƣờng. 

Tác động của giá cả xăng, dầu ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp 

Theo Bộ Công Thƣơng cho biết, trong thời gian qua thị trƣờng xăng, dầu thế giới 

liên tục có những diễn biến khó lƣờng, giá xăng, dầu sau khi trải qua quãng thời gian 

hạ nhiệt trong những ngày giữa tháng 3 lại tiếp tục có những xu hƣớng tăng trở lại do 

lo ngại nguồn cung cho thị trƣờng sẽ giảm mạnh khi nguồn xăng, dầu và khí đốt từ 

Nga bị cấm vận do những vấn đề chính trị phức tạp của nƣớc này trong thời gian qua, 

trong khi tổ chức OPEC (Tổ chức xuất khẩu dầu lửa) hiện chƣa có quyết định gia tăng 

sản lƣợng cung cấp. 

Từ đầu quý III/2022 trở lại đây, do yếu tố chính trị cùng với vấn đề dịch bệnh và 

biến động của giá cả xăng, dầu đã làm nền kinh doanh và sản xuất của hầu hết tất cả 

các doanh nghiệp xuống dốc trầm trọng, làm ảnh hƣởng lớn đến sự phục hồi của nền 

kinh tế, đặc biệt là khó kiểm soát chỉ số lạm phát. 

Giá xăng, dầu liên tục tăng cao khiến cho các doanh nghiệp đang trên đà phục 

hồi nay lại gặp khó khăn, làm ảnh hƣởng đến cá yếu tố đầu vào, chi phí vận chuyển 

tăng cao từ 20-25% gây nên những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của 

một số doanh nghiệp và tổ chức với các mặt hàng xuất - nhập khẩu. Mặc dù các tổ 

chức, doanh nghiệp đã có các biện pháp và chính sách để điều tiết dòng tiền cùng một 

số chi phí khác, nhƣng với sự gia tăng mạnh của giá cả xăng, dầu khiến cho nhiều 

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ có 
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nguồn tài chính hạn hẹp. Doanh nghiệp có thể tăng giá thành sản phẩm khi bán ra để 

bù lại những chi phí đã phát sinh tuy vậy việc nâng giá sản phẩm có thể khiến cho 

doanh nghiệp đối mặt với việc nguồn hàng không đƣợc tiêu thụ chậm và thậm chí là 

mất khách hàng. Nếu giá xăng, dầu vẫn tiếp tục tăng và kéo dài, doanh nghiệp có thể 

sẽ phải đối mặt với việc ngừng sản xuất, hàng hóa khó lƣu thông dẫn đến doanh nghiệp 

gặp tình trạng thua lỗ. 

Một số nhận xét và giải pháp, kiến nghị để cải thiện sự biến động giá xăng, 

dầu hiện nay 

Sau khi cơ bản khống chế đƣợc đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới đang đối mặt 

với giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng nhanh, đặc biệt là giá xăng, dầu đang tăng cao 

trong lịch sử. Nhƣ vậy có thể thấy sự biến động của xăng, dầu hiện nay có tác động lớn 

đến doanh nghiệp nói riêng cũng nhƣ nền kinh tế nói chung. Đặc biệt là ngành “Giao 

thông vận tải” đang lao đao vì giá xăng tăng cao và có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ 

đồng. Việc điều chỉnh giá xăng, dầu ngày càng ngắn khiến các doanh nghiệp không thể 

lƣờng trƣớc đƣợc. Vì vậy, khi kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu càng ngắn, các doanh 

nghiệp vận tải bị động trong việc cân đối chi phí kinh doanh. Doanh nghiệp có lƣợng 

tiêu thụ xăng, dầu càng lớn sẽ càng thua lỗ nặng. Không chỉ là ngành “Giao thông vận 

tải” mà các doanh nghiệp “da giày” của Việt Nam cũng đang đối mặt với rủi ro thiếu 

hụt nguồn nguyên liệu sản xuất dù đơn hàng xuất khẩu đến cuối năm đã kín. Các 

doanh nghiệp sản xuất đang có nguy cơ phải giao hàng xuất khẩu chậm lại bởi các đối 

tác phía Trung Quốc đang thiếu container rỗng để chuyển nguyên phụ liệu về. Hơn 

nữa, nguồn cung nguyên liệu đầu phía cung ứng của Trung Quốc cũng giảm sút do 

nhiều nhà máy phải tạm dừng hoạt động để ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài hai 

nhóm ngành tiêu biểu trên thì các ngành khác nhƣ các ngành hàng hóa dịch vụ cũng 

chịu ảnh hƣởng vì giá xăng tăng giảm liên tục. Giá xăng tăng khiến việc chuyên chở, 

giao thƣơng mua bán cũng phải tăng thêm chi phí. Ngoài tác động trực tiếp đẩy giá sản 

phẩm, giá xăng tăng sẽ kéo theo giá hàng hóa đi lên, tạo áp lực lên lạm phát, trong bối 

cảnh Việt Nam đang mở cửa trở lại và trên đà phục hồi kinh tế sau thời gian ảnh hƣởng 

của dịch bệnh. 

Giá xăng, dầu tăng trực tiếp làm tăng CPI, ảnh hƣởng đến thu nhập và chi tiêu 

của ngƣời dân. Giá hàng hóa tăng quá cao sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa 

sản xuất trong nƣớc, tác động xấu tới tăng trƣởng kinh tế. Đây là yếu tố làm ảnh hƣởng 

đến các doanh nghiệp trong nƣớc cũng nhƣ nền kinh tế Việt Nam. Khi nguồn cung 

xăng, dầu chủ yếu ở nƣớc ta là từ nƣớc ngoài trong khi tỷ lệ sản xuất trong nƣớc lại 

quá thấp, rất cần có cơ chế khuyến khích sử dụng năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng khí 

sinh học để chủ động nguồn nhiên liệu trong nƣớc. 
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Tuy nhiên ta thấy mặc dù nỗi lo xăng, dầu đƣợc vơi bớt sau đợt điều chỉnh giảm 

giá xăng, dầu trên thị trƣờng song khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt 

vẫn rất lớn khi nguồn nguyên vật liệu sản xuất bị thiếu hụt nguồn cung bị gián đoạn, 

tồn kho ở mức cao. Chính vì vậy có thể nói câu chuyện về giá xăng, dầu giờ không còn 

chỉ là nỗi lo của các doanh nghiệp cũng nhƣ ngƣời dân, mà về lâu dài sẽ ảnh hƣởng 

đến nền kinh tế đất nƣớc. 

Hiện nay, sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nƣớc cũng nhƣ doanh nghiệp và 

ngƣời dân đã giảm sút trong khi sức ép lạm phát lại bị tăng lên. Khi xây dựng kịch bản 

tăng trƣởng GDP và kiểm soát lạm phát mục tiêu là 4% theo quý và cả năm 2022 để 

làm căn cứ đƣa ra các giải pháp điều hành phù hợp và linh hoạt bao gồm một số định 

hƣớng chủ đạo. Chủ yếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích giữa Nhà nƣớc, doanh nghiệp và 

ngƣời dân. Chính phủ giao Bộ Công Thƣơng nắm bắt giá xăng, dầu trên thị trƣờng thế 

giới phối hợp với Bộ Tài chính phân tích những yếu tố về giá và thuế để điều chỉnh các 

loại thuế liên quan đến xăng, dầu sao cho phù hợp. Hai bộ này cũng nhƣ các doanh 

nghiệp nhận định, phân tích và phối hợp nhịp nhàng để sử dụng Qũy ổn định giá xăng, 

dầu. Từ đó điều chỉnh giá sao cho phù hợp với giá bán trên thế giới, đảm bảo lợi ích 

cho cả doanh nghiệp và ngƣời dân. 

Trong những tháng còn lại của năm 2022, Bộ Công Thƣơng cùng Bộ Tài chính 

và các doanh nghiệp cần bám sát diễn biến giá thị trƣờng của xăng, dầu với những biến 

động, tình hình chính trị thế giới làm ảnh hƣởng đến nguồn cung xăng, dầu. Cần triển 

khai thực hiện đồng thời một số giải pháp nhƣ: Tận dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu ở 

mức tối đa nhằm có thể giảm bớt một phần chi phí, tăng cƣờng quản lý; giám sát quá 

trình sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn, hạn chế thất thoát; đàm phán với đơn vị vận 

chuyển để không tăng cƣớc vận chuyển quá cao; tìm kiếm thêm các nhà cung cấp 

nguyên vật liệu khác để có chất liệu tốt, giá thành biến động ít nhất và đồng thời đầu tƣ 

cải tiến dây chuyền để cải thiện môi trƣờng làm việc và tăng năng suất để hạn chế chi 

phí đội giá thành sản phẩm... 
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Thị trường trái phiếu doanh nghiệp  

tại Việt Nam: Một số vấn đề đáng  

quan tâm và giải pháp trong thời gian tới 

Hoàng Phương Thảo - CQ57/22.04CLC 

Nguyễn Thảo Minh - CQ60/22.01CLC 

rong thời gian qua, thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ở Việt Nam 

đang phát triển rất nóng, nổi lên một số vấn đề tiềm ẩn, phát sinh nhiều sai 

phạm, rủi ro cho nhà đầu tƣ và an ninh, tài chính tiền tệ. Trong bối cảnh 

Thông tƣ 16/2021/TT-NHNN đi vào hiệu lực với những điều kiện chặt chẽ về giao dịch 

TPDN đối với tổ chức tín dụng. Mặt khác, Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc công bố hủy 

bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các công ty con Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ việc của 

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,… đồng thời, Bộ Tài chính đã có những biện pháp tăng cƣờng 

kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, cung cấp dịch vụ trên thị trƣờng cũng khiến thị 

trƣờng chững lại. Bài viết sau đây phân tích tổng quan thị trƣờng TPDN tại Việt Nam, 

một số vấn đề đáng quan tâm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. 

Tổng quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 

Thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp 

để phát triển sản xuất kinh doanh. 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. Trong năm 2021, thị trƣờng trái phiếu doanh nghiệp đã có sự thay đổi tích 

cực, cụ thể: 

Về khối lƣợng phát hành, tính đến cuối tháng 11/2021, tổng giá trị phát hành 

TPDN là 495.029 tỷ đồng, tăng 23,6% cùng kỳ năm 2020, trong đó phát hành riêng lẻ 

đạt 467.583 tỷ đồng, phát hành ra công chúng đạt 27.436 tỷ đồng). Tỷ trọng TPDN 

phát hành riêng lẻ trong 6 tháng đầu năm có xu hƣớng giảm, trong khi khối lƣợng phát 

hành ra công chúng có xu hƣớng tăng cho thấy đã bƣớc đầu có sự dịch chuyển từ phát 

hành riêng lẻ ra công chúng, góp phần tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế rủi ro 

trên thị trƣờng. 

Về DN phát hành, trong 9 tháng đầu năm, tổ chức tín dụng có khối lƣợng phát 

hành lớn nhất thị trƣờng trái phiếu phát hành riêng lẻ, chiếm 37,9%, tăng 67% so với 

T 
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cùng kỳ năm 2020. Các DN bất động sản phát hành chiếm 30,6%, tăng 10,6% so với 

cùng kỳ năm 2020, nhƣng không còn là nhà phát hành lớn nhất trên thị trƣờng. 

Về kỳ hạn và lãi suất phát hành, kỳ hạn phát hành bình quân TPDN riêng lẻ 9 

tháng đầu năm 2021 là 3,87 năm, giảm 0,1 năm so với cùng kỳ năm 2020. Lãi suất 

phát hành bình quân trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 8,02%/năm, giảm 1,38%/năm 

so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lãi suất phát hành bình quân của các tổ chức tín 

dụng là 4,5%/năm, giảm 1,92%/năm so với cùng kỳ năm 2020; lãi suất phát hành bình 

quân của các doanh nghiệp bất động sản là 10,51%/năm, giảm 0,26%/năm so với cùng 

kỳ năm 2020. 

Về cơ cấu nhà đầu tƣ, nhà đầu tƣ chính mua TPDN riêng lẻ trên thị trƣờng sơ 

cấp là công ty chứng khoán (chiếm 38,3% khối lƣợng phát hành), tiếp đến là các ngân 

hàng thƣơng mại (chiếm 34,4%). Tỷ trọng nhà đầu tƣ cá nhân chuyên nghiệp mua sơ 

cấp TPDN riêng lẻ chiếm 5,4% khối lƣợng phát hành, giảm so với năm 2020 (12,7%). 

Tuy nhiên, TPDN là sản phẩm đƣợc giao dịch trên thị trƣờng nên cơ cấu nhà đầu tƣ sẽ 

thay đổi trên thị trƣờng thứ cấp. 

 

Nguồn: ABO, NHNN, VBM tổng hợp. 

Theo số liệu ABO đến hết tháng 9/2021, quy mô thị trƣờng Trái phiếu doanh 

nghiệp Việt Nam: ~14,75% GDP sau điều chỉnh, còn khá khiêm tốn so với các nƣớc 

trong khu vực nhƣ Malaysia (56% GDP), Singapore (38% GDP), Thailand (25% 

GDP). Dƣ nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 12% tổng dƣ nợ của cả nền kinh 

tế, tăng khoảng 11,2% so với thời điểm cuối năm 2020. 

Theo số liệu cập nhật từ dữ liệu công bố của HNX và SSC đến ngày 07/01/2022: 

Tổng Khối lƣợng phát hành TPDN trong nƣớc 2021: 658,009 tỷ đồng. Tổng số đợt 

phát hành trên thị trƣờng trong nƣớc: 1,033 đợt (tƣơng ứng quy mô trung bình mỗi đợt 

phát hành: 636 tỷ đồng/đợt (gấp 2,8 lần so với năm 2020)). TPDN đƣợc phát hành theo 

2 hình thức, gồm (i) phát hành ra công chúng (ii) phát hành riêng lẻ. Trong đó, tỷ lệ 

phát hành ra công chúng: 4,58% (thấp hơn rất nhiều so với năm 2020: 7,10%). 
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Nguồn: ABO, NHNN, VBM tổng hợp. 

Thị trƣờng TPDN khá trầm lắng trong 9 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh 

Thông tƣ 16/2021/TT-NHNN đi vào hiệu lực với những điều kiện chặt chẽ về giao 

dịch TPDN đối với tổ chức tín dụng. Mặt khác, mới đây nhất Uỷ ban chứng khoán Nhà 

nƣớc công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các công ty con Tập đoàn Tân 

Hoàng Minh đồng thời, vụ việc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,… thể hiện những nỗ 

lực của cơ quan quản lý trong việc làm trong sạch thị trƣờng vốn. Bộ Tài chính tăng 

cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, cung cấp dịch vụ trên thị trƣờng cũng 

khiến thị trƣờng chững lại. 

Một số vấn đề đáng quan tâm 

Thứ nhất, nhiều DN phát hành có kết quả kinh doanh thu lỗ, hoặc có hệ số nợ 

trên vốn chủ sở hữu cao, hoặc tỷ lệ khối lƣợng phát hành trên vốn chủ sở hữu cao. 

Nhiều DN vi phạm quy định có quan hệ “họ hàng” với nhau. Một số DN có mục đích 

sử dụng vốn không đúng với thông tin đã công bố. 

Thứ hai, mặc dù tỷ lệ TPDN có tài sản đảm bảo nhƣng chủ yếu là các dự án, tài 

sản hình thành trong tƣơng lai hoặc cổ phiếu của các DN bất động sản. Các tổ chức tín 

dụng là nhà đầu tƣ chính của TPDN ngành bất động sản. Nếu thị trƣờng bất động sản 

khó khăn, giá trị tài sản đảm bảo giảm là rủi ro cho việc thanh toán TPDN. 

Thứ ba, nhiều DN lợi dụng, câu kết với các đơn vị tƣ vấn, phát hành trái phiếu, 

đơn vị kiểm toán, gian dối phát hành trái phiếu, lách các quy định của pháp luật để huy 

động vốn phi pháp, sử dụng không đúng mục đích phát hành, sử dụng để xử lý các vấn 

đề tài chính khẩn cấp và đảm bảo thanh khoản cho công ty nhƣ: Đảo nợ ngân hàng, 

thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn, chi hoa hồng để phục vụ huy động vốn, đem 

đi đầu tƣ các hoạt động kinh doanh khác… tiềm ẩn nhiều sai phạm trong phát hành trái 
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phiếu, phát sinh nhiều rủi ro cho nhà đầu tƣ và an ninh, tài chính tiền tệ ngay khi nhà 

đầu tƣ bỏ tiền ra mua trái phiếu riêng lẻ này, bản chất doanh nghiệp đã có dấu hiệu mất 

thanh khoản ngay từ thời điểm phát hành trái phiếu. 

Thứ tư, tỷ trọng mua trái phiếu của nhà đầu tƣ cá nhân trên thị trƣờng thứ cấp 

tăng lên và đã xuất hiện tình trạng “lách” quy định pháp luật để chào mời nhà đầu tƣ cá 

nhân mua TPDN. 

Thứ năm, một số tổ chức đại lý phát hành, tổ chức đăng ký lƣu ký cung cấp các 

dịch vụ để hợp thức hóa hồ sơ xác nhận nhà đầu tƣ chứng khoán chuyên nghiệp để 

chào mời nhà đầu tƣ cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Một số tổ chức tƣ 

vấn xây dựng hồ sơ chào bán có lợi cho DN huy động mà không cung cấp đầy đủ, 

chính xác thông tin công bố cho nhà đầu tƣ. 

Thứ sáu, 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. 

Thứ bảy, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nƣớc còn hạn chế, có một 

số các cá nhân vi phạm quy định, làm giảm niềm tin của thị trƣờng. 

Đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới cho thị trường TPDN tại Việt 

Nam hiện nay 

Thứ nhất, các cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện thể chế, khung pháp lý. 

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, xử lý vi phạm. 

(i) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thị 

trƣờng vốn, thị trƣờng TPDN, bảo đảm tính minh bạch, an toàn, hiệu quả. Trong đó, 

cần sớm sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian qua đã bộc lộ 

một số hạn chế. 

(ii) Nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tƣ; 

hoàn thiện cơ chế giám sát, hỗ trợ các nhà đầu tƣ nhỏ lẻ thông qua nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các hiệp hội ngành nghề liên quan. 

(iii) Tăng cƣờng các quy định về chào bán và giao dịch TPDN, quy trình và 

chuẩn hóa hồ sơ đăng ký chào bán; siết chặt chế độ báo cáo, công bố thông tin đối với 

nhà phát hành; bổ sung yêu cầu nội dung báo cáo đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ. 
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(ii) Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ 

pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu đƣợc từ phát hành TPDN, xử lý nghiêm 

minh các vi phạm để răn đe. 

Thứ hai, về phát triển thị trường giao dịch. 

(i) Phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, khuyến khích các tổ chức xếp hạng 

quốc tế tham gia cung cấp dịch vụ tại thị trƣờng Việt Nam. Mở rộng phạm vi dịch vụ 

xếp hạng tín nhiệm, trên cơ sở đó nâng cao chất lƣợng TPDN đƣợc chào bán, bổ 

sung công cụ cho nhà đầu tƣ đánh giá rủi ro trƣớc khi mua trái phiếu doanh nghiệp. 

Hình thành thói quen và thông lệ sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm khi phát hành, 

đầu tƣ TPDN. 

(ii) Hoàn thiện tổ chức thị trƣờng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ thông 

tin. Đẩy mạnh giao dịch TPDN thông qua Sở Giao dịch chứng khoán để thúc đẩy 

thanh khoản; tổ chức thị trƣờng giao dịch thứ cấp. Quy định tổ chức cung cấp dịch vụ 

về TPDN chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc rà soát điều kiện phát 

hành và chào bán cho đúng đối tƣợng nhà đầu tƣ. 

Thứ ba, tăng cường thông tin, tuyên truyền. 

(i) Phổ biến kịp thời, hiệu quả chính sách pháp luật về TPDN, cung cấp đầy đủ 

thông tin về tình hình thị trƣờng TPDN, khuyến nghị rủi ro cho nhà đầu tƣ. Cung cấp 

thông tin chính thống, chính xác về chủ trƣơng, định hƣớng điều hành và tình hình 

kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin vào thị trƣờng cho nhà đầu tƣ; hoạt động của DN. 

(ii) Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trƣờng hợp đƣa thông tin sai sự thật, 

không đúng quy định, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến tâm lý thị trƣờng, tác động đến sự 

ổn định của thị trƣờng để trục lợi. 
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Bảo vệ bản quyền truyền hình  

các giải đấu bóng đá quốc tế tại Việt Nam:  

Thực trạng và giải pháp 

Đặng Huy Hoàng - CQ58/31.03 

au nhiều ngày chờ đợi, sự kiện thể thao đƣợc mong chờ nhất trong năm là 

World Cup 2022 - Giải Bóng đá vô địch thế giới đã chính thức bắt đầu. Nhằm 

đáp ứng nhu cầu và tình yêu với bộ môn thể thao vua của ngƣời dân Việt Nam, 

một lần nữa Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA 

World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng nhƣ trên các nền tảng số mà nhà đài 

đang sở hữu. Với sức hút của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, bên cạnh việc sản xuất 

và phát sóng các trận đấu và chƣơng trình bên lề nhằm phục vụ khán giả, VTV còn rất 

chú trọng trong việc bảo vệ, phòng chống việc vi phạm bản quyền trong thời gian diễn 

ra sự kiện 4 năm mới có 1 lần này.  Trƣớc thời đại công nghệ số bùng nổ, nƣớc ta cần 

phải nỗ lực để làm tốt công tác bảo vệ bản quyền, bảo vệ quyền lợi của ngƣời dùng 

cũng nhƣ hình ảnh của Việt Nam trƣớc bạn bè quốc tế, tránh những sự việc không 

đáng có trong quá khứ. 

Thực trạng về việc vi phạm bản quyền truyền hình phát sóng bóng đá quốc 

tế tại Việt Nam hiện nay 

Việc vi phạm bản quyền phát sóng bóng đá đã xuất hiện từ khoảng nửa thập kỷ 

trƣớc nhƣng cho đến nay thì việc này vẫn đang xảy ra và trở thành một vấn đề nhức 

nhối khó xử lí. Mỗi cuối tuần, các trận đấu bóng thuộc khuôn khổ các giải vô địch 

hàng đầu châu Âu nhƣ Ngoại hạng Anh, Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, Đức, 

Pháp,… luôn bị phát sóng trái phép trên các trang mạng xã hội Facebook, Gapo và các 

trang web lậu khác bên cạnh nguồn phát sóng chính thống từ các đơn vị sở hữu hợp 

pháp. Vừa qua,  Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa 

công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, phần lớn 

trong số đó là các website phát sóng các trận bóng đá lậu nhƣ xoilac3.com, vebo2.tv, 

91phutz.tv,… Đây là các trang web phát sóng bóng đá lậu thƣờng xuyên có số lƣợng 

truy cập lớn. Điều này gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến trải nghiệm thƣởng thức bóng 

đá của một bộ phận khán giả khi xem bóng đá tại những nguồn lậu trên (nhƣ chất 

lƣợng hình ảnh không tốt, bị làm phiền bởi các quảng cáo cá độ bất hợp pháp,…). 

Nghiêm trọng hơn, việc này còn có thể khiến cho các đơn vị phát sóng chính chủ bị 

S 
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các đối tác cung cấp bản quyền giải đấu thu hồi quyền phát sóng, không chỉ gây thiệt 

hại về kinh tế, nguồn thu cho nhà đài mà còn tạo ra một môi trƣờng kinh doanh rủi ro 

cho những đơn vị truyền thông muốn phục vụ khán giả cũng nhƣ biến Việt Nam trở 

thành “cái gai” trong mắt các đối tác quốc tế. Minh chứng điển hình nhất đó chính là 

về vụ việc Đài truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) đã bị UEFA (Liên đoàn bóng đá 

châu Âu) cắt sóng trực tiếp các trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Champions League 

(Cúp C1) và UEFA Europa League (Cúp C2) vào năm 2017. Lý do đƣợc đƣa ra là bởi 

VTVcab chƣa bảo đảm đƣợc bản quyền phát sóng của 2 giải đấu, để cho tình trạng 

phát sóng "lậu" tràn lan trên mạng xã hội cũng nhƣ một số trang thông tin trực tuyến. 

Phía đối tác còn biết thêm tình trạng vi phạm bản quyền đã diễn ra công khai từ năm 

2016. VTVcab đã nhiều lần bị nhắc nhở, thậm chí bị tƣớc quyền phát sóng một số trận 

đấu quan trọng ở mùa 2016. Bản thân VTVcab cũng có nhiều động thái gửi công văn, 

thậm chí trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị cố tình vi phạm bản quyền về video, 

clip các trận đấu của Europa League và Champions League, thế nhƣng, tình trạng vi 

phạm này vẫn liên tục diễn ra. Do đó, đơn vị cung cấp bản quyền cho VTVcab đã 

quyết định thu hồi bản quyền phát sóng trực tiếp 2 giải bóng đá này, khiến cho một 

lƣợng lớn khán giả không còn đƣợc xem các trận đấu đƣợc phát trên các kênh sóng 

truyền hình cáp Việt Nam. 

Nguyên nhân  của việc vi phạm bản quyền truyền hình phát sóng bóng đá 

quốc tế tại Việt Nam hiện nay 

Sự hấp dẫn của các giải bóng đá hàng đầu thế giới nhƣ Ngoại hạng Anh, UEFA 

Champions League cho đến những giải đấu cấp độ quốc gia nhƣ UEFA Euro, FIFA 

World Cup luôn thu hút lƣợng lớn khán giả toàn cầu. Nhận thấy nhu cầu lớn này, các 

đơn vị phân phối bản quyền các giải đấu đã liên tục tăng giá bán bản quyền qua nhiều 

năm nhằm tối đa hóa lợi nhuận của mình. Tại Việt Nam, tuy không có những con số cụ 

thể về giá bán bản quyền, nhƣng tất cả những ngƣời hâm mộ bóng đá đều nhận thấy 

một thay đổi đó là những giải đấu đỉnh cao nhƣ Ngoại hạng Anh hay UEFA 

Champions League đƣợc chiếu trên các kênh sóng miễn phí của VTV vào khoảng 10 

năm trƣớc, còn hiện nay đã đƣợc thay thế phát sóng trên các kênh truyền hình cáp, 

truyền hình trả tiền nhƣ K+ hay FPT, cho thấy rõ tiềm lực tài chính của đơn vị truyền 

hình công không thể đáp ứng đƣợc mức giá bán mà các đơn vị phân phối bản quyền 

đƣa ra. Vì vậy, thay vì đƣợc xem miễn phí nhƣ một thập kỷ trƣớc thì giờ đây, khán giả 

phải bỏ tiền của mình ra để chi trả cho các đơn vị phát sóng thì mới có thể tiếp cận 

đƣợc các trận cầu sôi động và nảy lửa. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng đồng ý 

dốc hầu bao của mình chi trả cho nhu cầu giải trí đam mê của mình. 

Theo một khảo sát mới đây, trong 100 ngƣời đƣợc khảo sát thì mới chỉ có 41 

ngƣời cho biết là mình đã xem bóng đá qua các kênh phát sóng hợp pháp đã mua bản 
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quyền giải đấu, còn lại 59 ngƣời cho biết rằng họ đang xem bóng đá qua các trang web 

chiếu lậu và không quan tâm rằng các trận đấu đó đƣợc phát sóng hợp pháp hay chƣa. 

Có rất nhiều lí do mà họ đƣa ra để giải thích cho quan điểm trên, nhƣng lí do tiêu biểu 

nhất khiến cho họ xem lậu là vì nó miễn phí. Phải móc hầu bao để theo dõi đội bóng yêu 

thích, thật sự chƣa nhiều ngƣời chƣa có thói quen đó. Họ sẵn sàng đánh đổi chất lƣợng 

để chọn hình thức xem lậu. Chỉ cần gõ một vài từ khóa đơn giản trên các công cụ tìm 

kiếm, một thế giới bóng đá sẽ mở ra trƣớc mắt khán giả. Dù nhiều ngƣời hiểu, hành vi 

này là trái pháp luật nhƣng vì cái tiện lợi trƣớc mắt, họ vẫn tặc lƣỡi cho qua. Và đƣơng 

nhiên, để đáp ứng đƣợc lƣợng nhu cầu này, các website phát sóng không bản quyền 

cũng từ đó mà xuất hiện tràn lan và tăng lên chóng mặt. Thực tế, khán giả xem bóng đá 

lậu không đƣợc thêm bất kỳ lợi ích gì, thậm chí phải nhận nhiều phiền toái. Nhằm duy 

trì hoạt động, các website xem bóng đá lậu hiển thị nhiều quảng cáo với nội dung không 

phù hợp, (quảng cáo cá độ, khiêu dâm,…). Ngoài ra, tín hiệu hay chất lƣợng đƣờng 

truyền của những đơn vị này không ổn định dẫn đến việc theo dõi bị gián đoạn. Nhiều 

website dẫn nguồn từ kênh nƣớc ngoài, các trận đấu đƣợc bình luận bằng ngôn ngữ Nga, 

Trung Quốc và Ả Rập… khiến ngƣời xem khó nắm bắt, theo dõi trận đấu. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm bản quyền 

truyền hình 

Thứ nhất, tuyên truyền và xử lí nghiêm các hành vi vi phạm 

Luật pháp luôn là công cụ hữu ích nhất để xử lí nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật. Về vấn đề trên, Việt Nam đã đã có những nỗ lực rất lớn trong việc thực thi 

công tác bảo vệ bản quyền trên nền tảng số. Điểm nhấn là trong tháng 6 vừa qua, Quốc 

hội đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2023. 

"Một trong những quy định đáng quan tâm nhất là Điều 198b quy định miễn trách 

nhiệm pháp lý đối với các đơn vị dịch vụ trung gian, bao gồm tất cả các nền tảng, các 

mạng xã hội nhƣ Facebook, Twitter, Tiktok; những đơn vị thuần túy chỉ truyền dẫn 

thông tin trên Internet nhƣ FPT, Viettel, VNPT. Các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ gửi 

thông báo các hành vi xâm phạm bản quyền trên Internet, thì các đơn vị phải có trách 

nhiệm tháo gỡ, hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa khả năng để những ngƣời khác truy cập vào 

các đƣờng truyền đó. Bên cạnh việc xử lí thì công tác truyền thông cũng quan trọng 

không kém. Với sự phát triển nhanh chóng của các phƣơng tiện thông tin đại chúng, 

việc tuyên truyền là rất cấp thiết và quan trọng. Các nhà đài cần chuyên nghiệp hơn 

trong việc quảng bá hình ảnh và phát sóng giải đấu mà mình đang nắm giữ bản quyền. 

Khi sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ 

chức họp báo, công bố chính thức trên các bản tin thời sự, đồng thời nhắc nhở mỗi 

ngƣời dân hãy tuân thủ các quy định về bản quyền phát sóng qua các phóng sự liên 

quan đến World Cup nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi ngƣời dân. 
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Thứ hai, nâng cấp chất lượng phát sóng đảm bảo phục vụ tốt 

Để có đƣợc niềm tin và sự ủng hộ của khán giả, việc xây dựng hệ thống, trang 

thiết bị hiện đại đảm bảo việc truyền dẫn tín hiệu ở mức độ cao nhất là rất quan trọng 

đối với các nhà đài phát sóng. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ truyền hình, 

các nhà đài luôn đƣợc các tổ chức bóng đá cung cấp các công cụ tối tân để rà soát, truy 

quét những nguồn phát sóng các giải đấu trái phép trên internet, từ đó nhà đài có thể 

xử lí ngay khi phát hiện ra. 

Bên cạnh nâng cấp chất lƣợng tín hiệu phát sóng thì chất lƣợng nhân sự phục vụ 

công tác bình luận trận đấu cũng cần đƣợc chú trọng và nâng cao. Đội ngũ bình luận 

viên có kiến thức, am hiểu về bóng đá sẽ giúp khán giả cảm thấy thoải mái hơn trong 

việc theo dõi. Mỗi nhân sự cần xây dựng tốt nền tảng chuyên môn, công tâm trong việc 

bình luận, thay đổi cách thức truyền đạt sao cho hấp dẫn, cảm xúc tạo ra thiện cảm cho 

ngƣời xem. 

Thứ ba, các đơn vị phát sóng cần có chiến lược marketing tốt 

Giờ đây, đa phần các giải đấu đƣợc ngƣời hâm mộ Việt Nam quan tâm đều đƣợc 

các đơn vị truyền hình trả tiền hoặc truyền hình tƣ nhân sở hữu bản quyền. Vì vậy, để 

vừa có thể thu hút đƣợc khách hàng, vừa nâng cao nhận thức của họ thì mỗi đơn vị cần 

phải có chiến lƣợc marketing sản phẩm của mình thật tốt. Cần xây dựng các chƣơng 

trình khuyến mãi sản phẩm, gói phát sóng, xây dựng nhiều nội dung hấp dẫn, thịnh 

hành xoay quanh chủ đề phát sóng, tăng độ nhận diện thƣơng hiệu cho nhà đài. 

Thứ tư, mỗi người xem truyền hình tự nâng cao ý thức bản thân 

Nhƣ đã đề cập ở trên, câu chuyện vi phạm bản quyền đã xảy ra cách đây hơn nửa 

thập kỷ và vẫn còn tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù các nhà đài, cơ quan 

chức năng đã vô cùng nỗ lực trong việc ngăn chặn và xử lí, song, tình trạng trên sẽ chỉ 

dừng lại nếu mỗi ngƣời nhận thức đầy đủ trong việc bảo vệ bản quyền truyền hình. 

Mỗi ngƣời dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản quyền bằng việc không xem các trận 

đấu trên các website lậu, ý thức đƣợc việc hành vi xem lậu của mình là tiếp tay cho các 

đối tƣợng xấu thực hiện thêm nhiều thủ đoạn xâm hại bản quyền. 

 

Tài liệu tham khảo: 

VTV Digital - Báo Điện tử Đài Truyền hình Việt Nam (2022): “Xử lí vi phạm để bảo vệ bản quyền World Cup” 

Minh Đức - Báo Lao động (2021): “Bản quyền Champion League và chuyện xem bóng đá có ý thức” 

Vũ Hà -  Báo Vietnam+ (2017): “VTVCab mất quyền phát sóng Champions League tại Việt Nam”. 
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Áp dụng logistics xanh ở Việt Nam  

trong thời đại công nghiệp hóa 

Nguyễn Vân Trang - CQ58/22.04CLC 

hờ xu hƣớng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế giữa các quốc gia ngày càng 

sâu rộng, thƣơng mại quốc tế ngày càng phát triển không ngừng, mở rộng ra 

nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu thế giới nói chung và doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam nói riêng. Logistics đóng vai trò nền tảng để hỗ trợ 

cho các hoạt động sản xuất, thƣơng mại của quốc gia, là môi trƣờng, cầu nối để thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đang từng bƣớc khẳng định vị trí của ngành kinh tế 

quan trọng. Mặc dù đóng vai trò quan trọng chuỗi sản xuất, thƣơng mại nhƣng 

Logistics lại là một trong những lĩnh vực gây ô nhiễm môi trƣờng. Hiện nay, Việt Nam 

đang cố gắng để phát triển kinh tế theo hƣớng tăng trƣởng xanh, phát triển bền vững, 

vì vậy, phát triển logistics theo hƣớng xanh hóa đang đƣợc đẩy mạnh và phát triển. 

Khái quát về Logistics xanh 

Logistics xanh (còn đƣợc gọi là Green Logistics) là một khái niệm mô tả các 

hoạt động nhằm tính toán và giảm thiểu tác động sinh thái của hoạt động logistics. Có 

thể hiểu đơn giản là giảm thiểu chất thải, sử dụng các thiết bị tối tân để giảm thiểu ô 

nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. 

Logistics xanh là mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho các công ty đồng thời cân 

bằng hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trƣờng với mục đích duy trì môi trƣờng không 

khí sạch với hiệu quả tích cực của việc cân bằng cách sử dụng năng lƣợng. 

Thực trạng áp dụng Logistics xanh tại Việt Nam 

Các quy định về đăng kiểm liên quan đến chất lƣợng của phƣơng tiện đảm bảo 

các tiêu chuẩn môi trƣờng đã buộc các doanh nghiệp vận tải Việt Nam phải thƣờng 

xuyên thay đổi và nâng cấp hệ thống phƣơng tiện vận tải. 

Quyết định số 318/QĐ-TTg và 169/QĐ-TTg đã phê duyệt chiến lƣợc nhằm phát 

triển dịch vụ giao thông vận tải theo hƣớng hiệu quả hơn, giảm chi phí, tiết kiệm năng 

lƣợng và giảm lƣợng khí thải ra môi trƣờng để hƣớng tới một nền kinh tế xanh. Cụ thể, 

tại TP. Hồ Chí Minh đã đƣa xe buýt sử dụng nhiên liệu khí nén thiên nhiên (CNG) vào 

trong hoạt động nhằm giảm ô nhiễm môi trƣờng. Tập đoàn Vin đã đƣa xe buýt điện 

tham gia giao thông tại Hà Nội đã giúp giảm lƣợng khí thải đáng kể mà phƣơng tiện 

thải ra môi trƣờng. 

N 
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Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống cảng xanh Lạch Huyện hay mô hình cảng 

nƣớc sâu Cái Mép - Thị Vải giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong vận tải hàng 

hải và tiếp cận những dịch vụ tiên tiến và hiện đại. 

Hoạt động logistics ngƣợc đƣợc áp dụng tại các doanh nghiệp bán lẻ của Việt 

Nam. Doanh nghiệp đã áp dụng vào việc thu hồi sản phẩm để sửa chữa, đổi trả và tái 

sử dụng. Điển hình, TH true mart đã đƣa ra chính sách đổi trả vỏ sữa nhận quà. Vỏ hộp 

sữa sau khi thu gom sẽ đƣợc TH chuyển lại Tetra Pak - tập đoàn cung cấp sản phẩm 

nổi tiếng thế giới - để tái chế bằng công nghệ hiện đại, làm ra những sản phẩm hữu 

dụng, thân thiện với môi trƣờng. 

Các sản phẩm, công nghệ car-bon thấp đƣợc sử dụng rộng rãi trong hệ thống tàu 

biển, hệ thống xe vận chuyển ở các cảng nhƣ cấp điện từ bờ, đèn LED trên sân bãi, xe 

nâng chạy điện… Theo đó, cảng Bến Nghé giảm đƣợc 310 tấn CO2/năm; cảng Sài Gòn - 

Hiệp Phƣớc giảm 462 tấn CO2/năm; cảng container giảm trên 1.000 tấn CO2/năm.  Đồng 

thời cơ cấu lại đội tàu biển quốc gia hợp lý (loại bỏ dần tàu cũ, tàu gây nhiều ô nhiễm) 

hình thành đội tàu trẻ hiện đại, có sức cạnh tranh cao trên thị trƣờng (Báo Sài Gòn, 2019). 

Cơ hội và thách thức đối với việc thực hiện Logistics xanh tại Việt Nam 

Cơ hội 

Với sự phát triển của ngành Logistics hiện nay, Chính phủ đã dành sự quan tâm 

đầu tƣ và khuyến khích để phát triển mạnh hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành 

Logistics đã có một khung khổ pháp lý nhất định để phát triển bao gồm các bộ luật, 

nghị định, thông tƣ và các quyết định liên quan tạo điều kiện cho ngành Logistics tiến 

tới sự phát triển xanh. 

Thƣơng mại thế giới tiếp tục phát triển theo xu hƣớng toàn cầu hóa, chú trọng 

đến phát triển xanh và bền vững, đã mở ra cho ngành Logistics những cơ hội phát triển 

về lâu dài. Nhiều khu công nghiệp đã đƣợc phát triển ở khu vực gần trung tâm thành 

phố và thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài để đẩy mạnh phát triển Logistics. 

Ngành bán lẻ và thƣơng mại điện tử đang phát triển rầm rộ đã tạo ra mảnh đất 

màu mỡ cho ngành Logistics, đặc biệt là dịch vụ giao nhận tận cửa (door to door) phát 

triển, giảm tác động lớn tới môi trƣờng. 

Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển mạnh và đều. Tác động của cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0 vào phát triển đô thị xanh, thông minh ngày càng cải thiện rõ rệt 

giúp cho quá trình xanh hóa Logistics phần nào dễ dàng hơn. 

Thách thức 

Khung pháp lý cho ngành Logistics xanh chƣa đƣợc rõ ràng và còn nhiều điểm 

bất cập, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc nắm bắt và hiểu rõ luật khi 

muốn xanh hóa khâu sản xuất và kinh doanh. 
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Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều yếu kém, không đồng bộ và việc sử dụng chƣa 

đƣợc hợp lý trong khi đó nhu cầu và lƣợng hàng xuất nhập khẩu qua cảng lại lớn, gây 

áp lực lên kho bãi. Các doanh nghiệp đa số đều sử dụng xăng, dầu làm nhiên liệu 

chính, gây mất cân đối và ô nhiễm môi trƣờng. 

Thị trƣờng Logistics rộng mở, tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức ép 

cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Logistics nội địa bởi sự thua kém về vốn đầu tƣ, 

kinh nghiệm, năng lực cũng nhƣ mạng lƣới kết nối... So với nhiều doanh nghiệp nƣớc 

ngoài đã ứng dụng Logistics xanh thì tại Việt Nam các doanh nghiệp nội địa đang thua 

thiệt rất lớn. 

Một số kiến nghị, giải pháp trong việc áp dụng Logistics xanh 

Một là, Nhà nước cần phải hoàn thiện pháp luật và chính sách hỗ trợ Logistics 

xanh: Chính phủ cần đƣa ra các quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí, điều chỉnh 

phát thải khí thải, hạn chế lƣợng khí NO2 từ các phƣơng tiện vận tải. Chính phủ nên 

tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển ngành Vận tải theo hƣớng giảm phát thải CO2 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hai là, các doanh nghiệp cần xanh hóa hoat động kho bãi: Thực hiện hoạt động 

nhƣ đầu tƣ xây mới, nâng cấp nhà kho, đầu tƣ xe tải, xe chuyên dùng và trang bị thiết bị 

trong kho hiện đại. Thiết kế công trình bền vững và sử dụng năng lƣợng hiệu quả, khai 

thác năng lƣợng xanh. Bố trí kho bãi gần với tuyến đƣờng giao thông, sân bay sẽ tối ƣu 

đƣợc chi phí, thời gian và nhiên liệu trong quá trình vận chuyển, góp phần xanh hóa hoạt 

động kho bãi, đồng thời, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho bãi. 

Ba là, xanh hóa hoạt động phân phối: Quy hoạch và phát triển mạng lƣới chợ, cửa 

hàng, hệ thống đại lý bán lẻ, siêu thị và trung tâm thƣơng mại. Với các sản phẩm thân 

thiện với môi trƣờng cần đƣợc gắn nhãn xanh và sử dụng bao bì thân thiện môi trƣờng. 

Bốn là, các doanh nghiệp cần phát triển việc sử dụng logistics ngược. Doanh 

nghiệp nên tận dụng phƣơng pháp này bằng cách thu hồi hàng hóa bị trả lại để có thể 

tái sử dụng lại những phế liệu từ chính sản phẩm của mình nhằm góp phần giảm lƣợng 

rác thải, bảo vệ môi trƣờng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

TS. Đoàn Thị Hồng Anh - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội/tapchicongthuong.vn - Nội dung phát triển 

Logistics xanh - https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/noi-dung-phat-trien-logistics-xanh-351328.html 

Logistics xanh-xu hướng phát triển của ngành năm 2022- https://minhlonglogistics.vn/logistics-xanh-xu-

huong-phat-trien-cua-nganh-nam-2022 

Quyết định số 318/QĐ-TTg và quyết định169/QĐ-TTg - https://thuvienphapluat.vn/ 
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Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19  

đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 

Đoàn Lê Ngọc Thạch - CQ57/15.05 

Nguyễn Thị Thu Trang - CQ57/21.06 

Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đại dịch Covid-19 

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ở Việt Nam. 

Các đợt phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, thêm vào đó là các hình thái thời tiết cực 

đoan nhƣ bão, lũ lụt đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam tác 

động không nhỏ tới cuộc sống của ngƣời dân, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng 

cao. Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trƣớc, tuy là 

mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020, nhƣng trong bối cảnh dịch Covid-19 

năm 2020 diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì 

đây là thành công lớn của Việt Nam. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng 

giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98% 

(cao nhất trong số 3 khu vực kinh tế) đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%, 

đóng góp 33,5%. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, quy mô nền kinh tế Việt 

Nam đạt khoảng 343 tỷ và GDP bình quân đầu ngƣời đạt 3.521 USD. Tuy nhiên nếu 

tính theo sức mua tƣơng đƣơng (PPP), quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 1050 tỷ USD 

và GDP bình quân đầu ngƣời phải đạt trên 10.000 USD. 

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 tiếp tục phải hứng chịu rất nhiều sóng gió 

đến từ làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4/2021. Đợt dịch bùng 

phát lần này đã làm cho GDP quý III năm 2021 tăng trƣởng âm 6,17%, kéo theo đó là 

tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoặc ngừng hoạt 

động. Trƣớc tình hình đó, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành những quyết sách “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kịp thời để phòng, chống dịch và 

phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021 

của Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực. GDP năm 2021 tăng 2,58% so với 

năm trƣớc (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 

5,22%). Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, 

đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%. Nhƣ vậy có thể 
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thấy rằng mặc dù dịch bệnh bùng phát trong quý III đã để lại những hậu quả rất nặng 

nề cho nền kinh tế Việt Nam nhƣng bằng sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của Chính 

phủ, GDP quý IV đã bật tăng trở lại và từ đó thúc đẩy tăng trƣởng của Việt Nam trong 

năm 2021 là 2,58%. 

Tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng 

Năm 2020 là năm đầu tiên dịch bùng phát mạnh ở Việt Nam kéo theo đó là 

những đợt giãn cách, phong tỏa diện rộng để chống dịch. Điều này đã ảnh hƣởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có cả ngành 

ngân hàng. Trƣớc tình hình đó, nhằm hỗ trợ khách hàng và ngƣời dân khắc phục khó 

khăn do ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19, ngành Ngân hàng đã vào cuộc rất sớm và 

ban hành hàng loạt chính sách, trong đó 2 văn bản quan trọng là Thông tƣ 01/2020/TT-

NHNN (ngày 13/3/2020) và Chỉ thị 02/CT-NHNN (ngày 31/3/2020) chỉ đạo các 

TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách 

hàng bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19. 

NHNN cũng đã 3 lần điều chỉnh giảm mức lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5 đến 

2,0%/năm lãi suất điều hành, giảm 0,6 đến 1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi; giảm 

1,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ƣu tiên. Đồng thời chỉ đạo các tổ 

chức tín dụng (TCTD) tiết kiệm chi phí, giảm mạnh lãi suất cho vay, đặc biệt là các lĩnh 

vực ƣu tiên…, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận tín dụng và dịch vụ. Với sự 

chỉ đạo quyết liệt từ NHNN và sự vào cuộc tích cực của các TCTD, đến nay, các TCTD 

đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270 nghìn khách hàng bị ảnh hƣởng bởi dịch 

Covid-19 với dƣ nợ gần 355 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 590 nghìn 

khách hàng với dƣ nợ trên 1 triệu tỷ đồng, đặc biệt đã cho vay với lãi suất ƣu đãi (thấp 

hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với trƣớc dịch) với doanh số lũy kế đạt gần 2,3 triệu tỷ 

đồng cho hơn 390 nghìn khách hàng…; số phí dịch vụ thanh toán các ngân hàng miễn, 

giảm cho khách hàng đến hết năm 2020 ƣớc đạt khoảng 1.004 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng và ngƣời dân, cuộc đua chuyển 

đổi số của các NH đã và đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thực tế năm 2020 đã 

chứng kiến hàng loạt ngân hàng đầu tƣ hàng nghìn tỷ đồng vào số hóa, nhiều ngân 

hàng số mới đã đƣợc ra mắt nhƣ VCB Digibank, Lienviet24h, Timoplus…; hàng loạt 

ngân hàng áp dụng định danh điện tử (eKYC) trong hoạt động nhƣ: VPBank, 

Sacombank, NCB… 

Năm 2021 là năm mà dịch bệnh tác động mạnh mẽ nhất tới nền kinh tế Việt 

Nam. Các đợt phong tỏa giãn cách dài ngày đã làm cho GDP quý III tăng trƣởng âm. 
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Song hệ thống ngân hàng vẫn cho thấy sự vững vàng, thậm chí mạnh mẽ hơn để đảm 

bảo vai trò huyết mạch trong thanh toán và thúc đẩy nguồn vốn phục vụ nền kinh tế. 

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hƣởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, hoạt động 

tín dụng vẫn đạt đƣợc mức tăng trƣởng tích cực, huy động vốn có phần chậm lại, 

nhƣng an toàn vốn đƣợc đảm bảo. Cả năm 2021, dƣ nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 

13,47% so với cuối năm 2020. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh, lĩnh vực ƣu tiên; tín dụng vào bất động sản và chứng khoán đƣợc NHNN 

kiểm soát chặt chẽ. Huy động vốn (cả dân cƣ và tổ chức) tăng khoảng 9%, thấp hơn 

mức tăng khoảng 14 - 15% các năm trƣớc. 

Về an toàn vốn, vốn điều lệ của hệ thống TCTD tăng khá tốt. Hết 9 tháng đầu 

năm 2021, vốn điều lệ hệ thống TCTD tăng 8,3%, cả năm ƣớc tăng khoảng 10%, gấp 

đôi mức tăng 5% năm 2020. Hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng áp dụng 

Thông tƣ số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ 

lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài đã cải thiện từ 

11,1% hồi đầu năm lên khoảng 11,5% cuối năm 2021. 

Ngoài ra, vào tháng 7/2021, NHNN và hiệp hội NH đã kêu gọi 16 ngân hàng 

thƣơng mại (NHTM) (chiếm 75% tổng dƣ nợ toàn hệ thống) giảm lãi suất cho vay từ 

0,5 - 1% đối với khách hàng cá nhân và 1 - 2% đối với khách hàng doanh nghiệp, tập 

trung vào đối tƣợng chịu ảnh hƣởng tiêu cực do dịch Covid-19. Trong các tháng cuối 

năm 2021, NHNN cũng đang phối hợp xây dựng Chƣơng trình tín dụng hỗ trợ lãi suất 

2 - 3% (20 - 30 nghìn tỷ đồng) giúp doanh nghiệp vƣợt qua dịch Covid-19, nhƣ là một 

cấu phần trong Chƣơng trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2023 

của Chính phủ. Theo tính toán, số tiền ngành Ngân hàng đã hỗ trợ nền kinh tế năm 

2020 là khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, con số này ƣớc tính khoảng 54 nghìn 

tỷ đồng (chƣa bao gồm trích lập dự phòng rủi ro theo các Thông tƣ số 01/2020/TT-

NHNN, Thông tƣ số 03/2021/TT-NHNN và Thông tƣ số 14/2021/TT-NHNN). 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng 

Năm 2022 đƣợc đánh giá là năm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động ngân hàng 

khi mà dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới chƣa kịp phục hồi đã phải chịu 

ảnh hƣởng của lạm phát, nợ xấu tiếp tục gia tăng. Vì vậy trong thời gian tới ngành ngân 

hàng nên triển khai thêm một số giải pháp sau để nâng cao hiệu quả hoạt động: 

Thứ nhất, NHNN cần tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tăng vốn; hoàn thiện 

thể chế cho hoạt động ngân hàng; tiếp tục tạo điều kiện cho các TCTD hỗ trợ doanh 

nghiệp và ngƣời dân trong đó có việc hỗ trợ các TCTD duy trì lãi suất ở mức thấp; linh 

hoạt trong giao hạn mức tăng trƣởng tín dụng để các TCTD có nền tảng mở rộng hoạt 
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động kinh doanh song vẫn đi đôi với kiểm soát chặt chẽ rủi ro, từ đó có điều kiện tiếp 

tục hỗ trợ các doanh nghiệp. 

Thứ hai, các tổ chức tín dụng cần chủ động thực hiện đề án cơ cấu lại, có 

phƣơng án xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2023 trong bối cảnh nợ xấu tăng nhanh. 

Ngoài ra, cần chuẩn bị nguồn lực cho việc hạn chế nguồn thu và kế hoạch trích dự 

phòng rủi ro từ các khoản nợ cơ cấu lại (giữ nguyên nhóm nợ) theo Thông tƣ số 

03/2021/TT-NHNN và Thông tƣ số 14/2021/TT-NHNN. 

Thứ ba, các TCTD cần đồng hành với chính phủ, NHNN trong việc hoàn thiện thể 

chế, hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời dân bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh, giáo dục tài chính. 

Thứ tư, triển khai chiến lƣợc chuyển đổi số, chủ trì hoặc phối hợp xây dựng hệ 

sinh thái số, ngân hàng mở, nhằm gia tăng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của 

khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong và sau dịch Covid-19. Chú 

trọng quản lý rủi ro công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an ninh mạng, cùng với việc 

chuẩn hóa quy trình làm việc từ xa cho cán bộ, nhân viên trong bối cảnh dịch bệnh. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV năm 2019, 2020, 2021 của Tổng cục thống kê. 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/10-dau-an-noi-bat-cua-nganh-ngan-hang-nam-2021-38616.html 

https://cafef.vn/10-dau-an-cua-ngan-hang-viet-nam-2021-vung-vang-vai-tro-huyet-mach-

20220101180121458.chn. 

 

Thư giãn: 

Nỗi khổ của các ông chồng 

Một buổi tối, bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài: 

– Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao? 

Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than: 

– Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương 
cũng không dám nữa. 

Ông chồng ngồi đọc báo gần đó lên tiếng: 

– Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ? 

Bà vợ bực mình: 

– Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn. 

Ông chồng buông tờ báo thở dài: 

– Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm bà 
suốt từ ngày này sang tháng nọ mà có được than vãn tiếng nào đâu. 

– !?! 
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Ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực  

tài chính - ngân hàng 

Phạm Thị Hằng - CQ59/41.03 

ùng với sự phát triển của thế giới, cuộc cách mạng 4.0 là sự bùng nổ của khoa 

học kỹ thuật và công nghệ. Những ứng dụng và công nghệ mới đang dần dần 

tham gia vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Một trong số đó là sự bùng nổ 

của công nghệ Blockchain - công nghệ của tƣơng lai. Trong thời gian cả thế giới đối 

mặt với cuộc khủng hoảng từ đại dịch Covid-19, vai trò của Blockchain đối với ngành 

tài chính ngân hàng trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết. 

Blockchain là một cơ sở dữ liệu điện tử kiểu duy nhất đƣợc gọi là sổ cái phân tán 

của các giao dịch đƣợc ký bằng mật mã và liên kết thành các khối vĩnh viễn lƣu trữ 

trên hệ thống máy tính và lƣu trữ ở nhiều vị trí bằng các thuật toán đƣợc mã hóa. 

Hai thành phần cốt lõi của Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán và hợp đồng 

thông minh: 

+ Công nghệ sổ cái phân tán: Mỗi giao dịch đƣợc lƣu trữ tuyến tính và theo thứ 

tự thời gian, mỗi nút lƣu trữ thông tin và chuyển tiếp thông tin đến tất cả các nút khác, 

mỗi khối đƣợc liên kết mật mã với khối trƣớc đó đề cập đến giá trị băm của nó. Các 

khối thông tin này hoạt động độc lập, có thể mở rộng theo thời gian và có thể truy cập 

trên phạm vi toàn cầu. Tất cả các giao dịch đƣợc thực hiện là vĩnh viễn, không thể thay 

đổi nhƣ sửa, xóa mà chỉ có thể bổ sung thêm khi tất cả mọi ngƣời trong hệ thống xác 

nhận từng giao dịch thông qua cơ chế đồng thuận phi tập trung. 

+ Hợp đồng thông minh: Tất cả máy tính hoặc nút trong Blockchain đƣợc điều 

chỉnh bởi một hợp đồng thông minh, mọi tập hợp những quy tắc mà những ngƣời 

tham gia đã đồng ý chung, hệ thống máy tính hiểu và tự động đƣa ra điều khoản, để 

hai bên xác nhận giao dịch lẫn nhau, đƣợc ghi lại bằng ngôn ngữ máy tính và có thể 

thực thi tự động. 

Ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 

Trong lĩnh vực Ngân hàng: có thể kể đến một số ứng dụng chính nhƣ: thanh 

toán, trong giao dịch, giao dịch L/C. Thứ nhất, Blockchain hỗ trợ thanh toán trực tiếp 

C 
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mà không cần thông qua cơ quan trung ƣơng trung gian, giảm thiểu đáng kể chi phí và 

tốc độ thanh toán nhanh hơn. Thứ hai, giao dịch giúp danh tính xác minh, bảo mật và 

đảm bảo bằng mật mã. Thứ ba, giao dịch L/C thực hiện thanh toán thông qua tính năng 

tự thực thi của hợp đồng thông minh, các ngân hàng có thể trao đổi thông tin, thanh 

toán trên Blockchain và chứng từ giấy không cần đƣợc chuyển giao mà thay vào đó là 

chứng từ kỹ thuật số. 

Trong lĩnh vực Tài chính: Thứ nhất là ứng dụng trong tiền điện tử, mạng và 

phƣơng tiện trao đổi sử dụng mật mã để đảm bảo giao dịch trong hệ thống tiền điện tử 

nhƣ Bitcoin, Litecoin, Ripple, Monero,... Thứ hai là phát hành, kinh doanh và mua bán 

chứng khoán; các công ty phát hành cổ phiếu trực tiếp và không có ngân hàng nào hợp 

vốn; cổ phiếu tƣ nhân, ít thanh khoản hơn có thể đƣợc giao dịch trong thị trƣờng thứ 

cấp dựa trên Blockchain. Thứ ba là bảo hiểm, các tài sản có thể đƣợc đăng kí, các lịch 

sử giao dịch sẽ đƣợc lƣu trữ lại và dễ dàng kiểm tra. 

Thách thức của ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 

Sự ra đời của bất kỳ công nghệ nào đều mang lại những cơ hội tiềm năng 

nhƣng bên cạnh đó cũng đối mặt với nhiều thách thức, có thể ảnh hƣởng đến quá 

trình ứng dụng. 

Thứ nhất, có thể nói một trong những thách thức lớn nhất của việc ứng dụng 

Blockchain là sự không chắc chắn về tiêu chuẩn và quy định phù hợp về luật pháp, 

pháp lý. Bên cạnh đó cũng thiếu những chuẩn mực về dữ liệu riêng tƣ và thống nhất 

trong ngành. 

Thứ hai, việc không có bất kỳ cơ quan quyền lực tập trung nào thực sự là vấn đề 

lớn nhất để hình thành sự thống nhất về các quy định liên quan đến hoạt động của công 

nghệ Blockchain cũng nhƣ tiền điện tử. 

Thứ ba, có rất nhiều thách thức kỹ thuật liên quan đến công nghệ Blockchain. 

khả năng mở rộng, thời gian xác minh giao dịch, chi phí giao dịch và bảo mật là những 

thách thức lớn của công nghệ Blockchain. 

Thứ tư, đặc tính giả danh của công nghệ Blockchain là một thách thức lớn khác 

đối với ngân hàng cũng nhƣ đối với các dịch vụ tài chính đối với ngăn chặn rửa tiền và 

các hoạt động bất hợp pháp khác. Không thể hoàn nguyên các giao dịch tiền điện tử. 
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Thứ năm, sự chuyển động giá mạnh mẽ của tiền điện tử, gian lận mạng, gian 

lận, thiếu quy định, công nghệ phụ thuộc, việc sử dụng hạn chế bởi các công ty 

TNHH,... cũng đƣợc coi là một vài thách thức khi sử dụng Bitcoin. 

Ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là quan trọng, là 

bƣớc đột phá của công nghệ số. Để ứng dụng thành công và hiệu quả công nghệ mới 

Blockchain trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam, chúng ta cần có một số 

giải pháp, đó là: 

Về phía Nhà nước, cần nhanh chóng xây những tiêu chuẩn và quy định phù hợp 

về luật pháp và pháp lý. Ngoài ra, cần bổ sung các cơ chế, chính sách, thúc đẩy và 

nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, 

Về phía ngân hàng, cần thừa nhận ứng dụng công nghệ, thích nghi với điều kiện 

mới. Blockchain áp dụng chính sách tài chính, chính sách tiền tệ là một tƣơng lai, chƣa 

ứng dụng và thay đổi toàn bộ hệ thống tài chính. Vì vậy các ngân hàng nên ứng dụng 

từng phần. Thanh toán không dùng tiền mặt, tối ƣu hóa chi phí liên quan tới rút tiền, 

tính can thiệp tức thời vào chính sách tiền tệ, thừa nhận vai trò của tiền điện tử. 

Tóm lại, không thể phủ nhận đƣợc vai trò quan trọng của Blockchain trong lĩnh 

vực tài chính - ngân hàng. Tuy vẫn còn một số khó khăn, thách thức nhƣng trong 

tƣơng lai, công nghệ này sẽ hoàn thiện, phổ biến và mức độ nhận diện cao đối với các 

ngành nghề. Trong thời gian tới, Blockchain sẽ không chỉ áp dụng trong mỗi tài chính 

- ngân hàng mà còn trong y tế, giáo dục,... Để đạt đƣợc mục tiêu cần có sự nỗ lực kết 

hợp của các cơ quan chức năng và kiên trì. 

 

Tài liệu tham khảo: 

ThS. Phạm Khánh Duy, Ứng dụng Blockchain trong tài chính - ngân hàng: chi phí, lợi ích, thách thức và cơ hội 

ThS. Lê Thanh Nguyệt - TS. Phùng Duy Quang, Ứng dụng blockchain trong ngân hàng 

Blockchain Technology: A Catalyst for Change in Finance 

Dipanjan Bhowmick, Application of Blockchain in the World of Finance & Business. 
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The effects of exchange rate policy on 

Vietnamese exports to the United States 

Nguyễn Thị Tú Oanh - CQ57/51.04 

Phạm Như Ngọc Trinh  - CQ57/21.21 

n the impacts of globalization economic integration, each country's export and 

exchange rate policy are two critical issues. Over the years, Vietnam's exchange 

rate policy has been linked to its innovation and integration policies, creating 

favorable conditions for exports, improving trade balances, and contributing to 

economic growth. Throughout the renovation process, Vietnam has consistently 

viewed exports as the primary driver of growth, socio-economic development, and 

international economic integration. 

Vietnam's exports have achieved numerous notable achievements over the years. 

The United States has emerged as one of Vietnam's most important export partners, 

with the country's trade surplus in the US market expanding. 

Definition of Exchange rate and exchange rate policy 

Exchange rate 

Exchange rate is the price of one country's currency expressed in another 

country's currency. It is understood as the rate at which one currency can be exchanged 

for another, and expresses the comparison of the purchasing power among currencies. 

A currency pair is represented in an exchange rate quote, including direct 

quotation that is defined that quotes using a country's home currency as the term 

(price) currency are known as direct quotation or price quotation (from that country's 

perspective) and are used by most countries; and indirect quotation at which the unit 

currency are known as indirect quotation or quantity quotation and are used in British 

newspapers and are also common in Australia, New Zealand and the Euro zone. 

Supply-Demand, Inflation, Interest rate, Psychology, Speculation, and Policies 

are the six major factors influencing the exchange rate. 

Exchange rate policy 

Exchange rate policy is understood as The exchange rate policy refers to the 

manner in which a country manages its currency in respect to foreign currencies and 

the foreign exchange market. 

I 
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The primary objective of the monetary policy is to maintain price stability and 

the current balance. Exchange rate policy is also aimed at maintaining the level of 

competitiveness of local producers of tradable goods and services in both international 

and domestic markets. Another important goal of the exchange rate policy is the 

stabilization of the real effective exchange rate (REER) in relation to Vietnam’s main 

trading partners. 

The effects of exchange rate policy on Vietnamese goods exports to the 

United States 

Reality 

Vietnam's exports have done outstanding important successes over the years. 

Vietnam's export turnover would grow at an average of 12.73% from 2011 to 2020, 

while export turnover to the US will grow at an average of 18.5%. If exports to the 

United States accounted for 17.47% of Vietnam's total export turnover in 2011, this 

proportion will have reached a new high of 27.28% by 2020. 

Vietnam's exports to the United States reached nearly 30 billion USD in the first 

four months of 2021 (reaching 40% of total year turnover in 2020) and increased 49% 

compared to the same period last year (20.14 billion USD). USD) Despite the fact that 

the global Covid-19 pandemic remains complicated. As a result, the United States has 

accused Vietnam of manipulating its currency to gain an unfair competitive advantage 

in international trade. 

In 2022, the total import and export turnover of goods for the first ten months of 

2022 is estimated to be USD 616.24 billion, up 14.1% over the same period last year, 

with exports increasing by 15.9% and imports increasing by 12.2%. The first ten 

months of 2022 are expected to have a trade surplus of USD 9.4 billion. In this regard, 

the United States remains Vietnam's largest export market, with an estimated turnover 

of 93.4 billion USD, up 21.7% over the same period last year and accounting for 

29.8% of total Vietnam import and export. 

As an outcome, in response to this volatile situation, Vietnam has used a variety 

of exchange rate management tools, including: exchange rate bands, rediscount interest 

rate adjustments, required reserve ratio adjustments, foreign exchange operations, strict 

management of the foreign exchange market, and dollarization reduction.... 

Particularly in the context of an increasingly open economy that is sensitive to global 

fluctuations, Vietnam has seen a shift in the management of its exchange rate policies. 

Correlation between exchange rate policy and the structure of Vietnam's 

exports to the United States 

The exchange rate gradually increased from 2011 to 2020, the export turnover to 

the US of the group of processed and manufactured industrial goods increased sharply, 

from US$12,535 million in 2011 to US$47,974 million in 2020, the proportion of 
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which was processed and manufactured industrial goods. This rate rose from 4.5% in 

2011 to 25.2% in 2020, while the proportion of fuel and mineral export turnover fell 

from 4.5% in 2011 to 1.7% in 2020. 

It can be seen that, with a relatively stable exchange rate policy and occasionally 

a slight increase, the structure of Vietnam's exports to the US has gradually improved 

in a positive direction, contributing to price increases. In export turnover, value and 

value increase. Vietnam's export structure to the US has shifted in the direction of 

gradually decreasing the export content of raw materials and agricultural products 

while gradually increasing the export content of processed products, industrial 

products, and high-grade industrial goods, creating favorable conditions for 

Vietnamese goods. Nam has a stronger presence in global supply and export chains. 

Correlation between exchange rate policy and Vietnam's main export products 

to the United States 

By 2020, Vietnam will have 11 items (representing 86% of total exports to the 

US). When comparing the export turnover of bags, wallets, suitcases, hats, umbrellas; 

toys and sports equipment by 7.2%; seafood by 23.9%; textiles and garments by 

27.9%; footwear by 54.5%; machinery, equipment, tools, and spare parts by 631.3%; 

means of transport by 165.3%; wood and wood products by 171.4%; phones and 

components by 217.9%; computers and components by 267.1%. Over the same period 

last year, textiles and garments export turnover increased by 6%, computers by 46%, 

and machinery and equipment by 174% in the first quarter of 2021. 

In the US market in 2020, Vietnam has 03 items with export turnovers of more 

than 10 billion dollars and 03 items with export turnovers of 5 to 10 billion dollars. 

Key export items have grown rapidly in the last decade, contributing significantly to 

Vietnam's export turnover achieving high growth rates in the US market. Exchange 

rate policy from the first quarter of 2011 to the first quarter of 2021, as well as the 

fluctuation of Vietnam's export turnover to the United States. Although the exchange 

rate and export turnover of Vietnam's key products to the US market are increasing, 

the growth rates of commodity groups vary. Due to the special structure of Vietnam's 

exports to the United States, there have been some constraints, particularly: 

Group of agricultural, forestry, and fishery products: price elasticity is low on 

the global market, so the price advantage (if obtained through exchange rate policy) is 

insufficient to increase export turnover, while supply of other agricultural products is 

insufficient. This commodity is determined by objective conditions such as nature and 

weather, and the demand for goods is determined by fluctuations in the global 

economic situation rather than the exchange rate. 

Group of processed goods (textiles, footwear, etc.): despite having a higher price 

elasticity of demand, these products rely too heavily on imported raw materials, 

resulting in rate advantages. The disadvantages caused by the exchange rate when 

importing raw materials cancel out the export price. 
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Group of technology goods (phones, electronic products and components...): 

This group of goods is primarily made up of FDI enterprises, and it contributes 

significantly to Vietnam's export activities in the US market. However, it comes with 

an increase in imports of machinery, equipment, technology, raw materials, and so on. 

Solutions for export management under the influence of currency policy 

To accomplish the export target without being accused of currency manipulation 

in order to gain unfair competitive advantages in international trade, Vietnam must 

implement the following solutions concurrently: 

Completing the exchange rate management mechanism: 

To promote the positive impact of exchange rate policy on Vietnamese exports 

to the US market, Vietnam must clearly define objectives and a framework for 

implementing monetary policy that is consistent, transparent, and appropriate for each 

stage of development in Vietnam. 

Improve forecasting and be consistent in pursuing long-term inflation and 

growth targets. 

The Bank of Vietnam should conduct monetary policy in order to increase 

people's confidence in the value of VND, thereby assisting in the stabilization of the 

exchange rate. 

Deciding an exchange rate management tool to promote exports: 

Vietnam's exports are heavily reliant on imports, and the VND is insufficient to 

provide a solid foundation for rapid growth in exports, so avoid continuous 

devaluation of the domestic currency (nominal or real value) to avoid negatively 

affecting imports, increasing input costs, narrowing domestic production, and 

narrowing the export production area, leading to a narrowing of exports; and avoiding 

being accused of "currency manipulation" by the US and facing sanctions such as:  as 

imposing tariffs and trade barriers that impede Vietnam's exports to the United States. 

In the short term, The Bank of Vietnam will continue to flexibly implement 

direct measures, including exchange rate adjustments, band adjustments, and 

intervention in foreign currency trading on the market as needed. 

In the long run, direct administrative tools of exchange rate policy, rather than 

indirect tools such as interest rates, will be gradually limited. 

 

References: 
Chương 2_Giáo trình Tài chính quốc tế - Học viện Tài chính. 

https://tapchitaichinh.vn/tac-dong-cua-chinh-sach-ty-gia-hoi-doai-den-xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-

sang-my.html 

https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/viet-nam-xuat-sieu-9-4-ty-usd-trong-10-thang-2022.html. 
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Rủi ro trong thanh toán thương mại  

quốc tế: Thực trạng và giải pháp 

Đỗ Thị Kim Anh - CQ57/08.01 

iện nay, Việt Nam có 30 đối tác chiến lƣợc và đối tác chiến lƣợc toàn diện, 

có quan hệ ngoại giao với 189/193 nƣớc, có quan hệ kinh tế với 160 nƣớc và 

70 vùng lãnh thổ. Với 17 Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA), Việt Nam 

đang bƣớc qua cánh cửa lớn, đa chiều để định hƣớng hoàn thiện khung thể chế phát 

triển kinh tế thị trƣờng và hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, đầy đủ và hiệu quả 

hơn. Thƣơng mại quốc tế ngày càng phát triển với việc xuất hiện nhiều phƣơng thức 

kinh doanh mới và tất yếu đi kèm với việc trao đổi tiền trên thị trƣờng ngoại tệ. Cùng 

với đó là lĩnh vực thanh toán quốc tế phát triển nhƣng cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất 

định có thể gây thiệt hại đến tài chính và uy tín của cả bên bán và bên mua. Vì vậy, 

doanh nghiệp cần liên tục trang bị kiến thức, có những biện pháp phòng ngừa và hạn 

chế rủi ro để sẵn sàng đối phó, đề cao cảnh giác với những thƣơng vụ quốc tế. 

Các hình thức thanh toán thương mại quốc tế tại Việt Nam 

Quan hệ thanh toán quốc tế qua lại giữa chủ thể ở các quốc gia, vùng lãnh thổ 

trên thế giới kết thúc bằng việc nhận và trả tiền hàng giữa ngƣời xuất khẩu với ngƣời 

nhập khẩu. Việc thanh toán giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu thuộc hai quốc gia 

khác nhau thƣờng đƣợc tiến hành thông qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại bằng 

những phƣơng thức thanh toán nhất định. 

Thực tiễn hoạt động thanh toán đƣợc tiến hành bằng nhiều phƣơng thức thanh 

toán: Phƣơng thức chuyển tiền, phƣơng thức tín dụng chứng từ, phƣơng thức ghi sổ, 

phƣơng thức nhờ thu hộ, bảo lãnh và tín dụng dự phòng… với các điều kiện cam kết 

về: Tiền tệ, địa điểm, phƣơng thức thanh toán quốc tế, thời gian… Hai hình thức thanh 

toán phổ biến thời gian qua đƣợc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng là phƣơng 

thức thanh toán tín dụng thƣ và phƣơng thức thanh toán thu hộ kèm chứng từ. Trƣớc 

đây, đa số các đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam sử dụng phƣơng thức thanh toán bằng 

tín dụng thƣ (Letter of Credit - L/C). Đây đƣợc cho là một trong những phƣơng thức 

thanh toán quốc tế an toàn nhất cho nhà xuất nhập khẩu, vì có sự hỗ trợ của các tổ chức 

tài chính đã thành lập nhƣ ngân hàng làm trung gian và có mức độ cam kết nhất định 

của 2 bên. Phƣơng thức L/C cũng cân bằng đƣợc lợi ích của cả đôi bên và giải quyết 

đƣợc mâu thuẫn không tín nhiệm nhau của bên mua và bên bán. 

H 
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Gần đây, doanh nghiệp Việt Nam có xu hƣớng chuyển sang sử dụng phƣơng 

thức thanh toán thu hộ kèm chứng từ (Documents against Payment - D/P). Phƣơng 

thức này cũng khá phổ biến trong thƣơng mại quốc tế và đƣợc doanh nghiệp ở nhiều 

quốc gia sử dụng do tính linh hoạt và chi phí thấp hơn nhiều so với phƣơng thức L/C. 

Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế 

Rủi ro trong thanh toán quốc tế là những rủi ro về kinh tế phát sinh trong quá 

trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế, do các nguyên nhân phát sinh từ quan hệ 

giữa các bên tham gia thanh toán quốc tế (ngƣời xuất khẩu, nhập khẩu, ngân hàng, các 

cá nhân và các bên trung gian) hoặc những nguyên nhân khách quan khác tạo nên. 

Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng trong nƣớc và thƣơng vụ 

nƣớc ngoài liên tục cảnh báo về hiện tƣợng lừa đảo trong giao dịch thƣơng mại quốc tế 

mà không ít doanh nghiệp Việt Nam đã từng mắc phải. Đặc biệt, trong bối cảnh các thị 

trƣờng đang bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tình trạng lừa đảo trong giao 

dịch thƣơng mại quốc tế càng có xu hƣớng tăng lên với thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện. 

Nhất là đối với nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam do chƣa nắm vững 

các kiến thức và hiểu biết pháp lý về thanh toán thƣơng mại quốc tế. Các rủi ro trong 

thanh toán thƣơng mại quốc tế cũng khá đa dạng với các điển hình nhƣ: 

Rủi ro tín dụng: Là những rủi ro phát sinh do việc cấp tín dụng cho các bên liên 

quan nhƣng sau đó ngƣời cấp không có khả năng đòi hoàn trả. 

Rủi ro ngoại hối: Do sự biến động về tỷ giá giữa các đồng tiền. Nguyên nhân 

chính gây nên rủi ro hối đoái là do các ngân hàng thƣơng mại giao dịch với các dòng 

tiền nƣớc ngoài nhằm phục vụ cho khách hàng và cho ngân hàng. Ngoài ra là các ngân 

hàng đầu tƣ vào tài sản và huy động vốn bằng ngoại tệ. 

Rủi ro pháp lý: Là những rủi ro liên quan đến luật, thông lệ điều chỉnh các hoạt 

động thanh toán quốc tế, quyền và nghĩa vụ thanh toán của bên liên quan, luật giải 

quyết tranh chấp khi có vấn đề khiếu kiện phát sinh. 

Rủi ro chính trị: Là những rủi ro xảy ra khi môi trƣờng pháp lý, môi trƣờng kinh 

tế - xã hội của một nƣớc chƣa ổn định và thƣờng xuyên thay đổi. 

Ngoài ra còn rủi ro thƣờng gặp trong quá trình tiến hành hoạt động thanh toán 

quốc tế đối với ngƣời xuất khẩu, ngƣời nhập khẩu, ngân hàng trong phƣơng thức tín 

dụng chứng từ, nhờ thu, chuyển tiền. 

Theo Bộ Công Thƣơng, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thƣơng đã trở nên tinh 

vi hơn với đa dạng phƣơng thức nhƣ: Giao hàng không trả tiền, làm giả giấy tờ, thậm 

chí là giấy tờ ngân hàng để lấy hàng, cài ngƣời lấy chứng từ xuất khẩu, sử dụng hacker 

xâm nhập địa chỉ email của 2 bên doanh nghiệp đang có giao dịch, theo dõi tiến trình 
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đàm phán, khi bên mua chuẩn bị chuyển tiền mua hàng hóa thì “hack” email hoặc tạo 

tài khoản email giả mạo để gửi thông tin tài khoản, khi bên mua chuyển tiền vào tài 

khoản lừa đảo, đối tƣợng sẽ ngay lập tức rút tiền và biến mất. 

Các doanh nghiệp này còn lợi dụng sự bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của các 

doanh nghiệp trong nƣớc, nhƣ không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra 

hàng trƣớc khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, 

không có ngƣời của phía Việt Nam sang để làm việc… để chuyển hàng không giá trị, 

không đúng hợp đồng, hoặc thông báo hàng hỏng, kém chất lƣợng để ép giá, trừ nợ 

hoặc đòi bồi thƣờng… Ngoài ra, do mong muốn bán đƣợc hàng nên doanh nghiệp 

thƣờng dành cho đối tác một số lợi thế trong các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là điều 

khoản về thanh toán. Thêm vào đó, rủi ro lớn nhất doanh nghiệp Việt Nam thƣờng mắc 

phải là điều khoản hợp đồng không chặt chẽ, doanh nghiệp khá chủ quan, doanh 

nghiệp chƣa nghiên cứu kỹ đối tác khi đặt quan hệ làm ăn và tìm đối tác qua Internet 

nhƣng chƣa có khâu kiểm tra, xác thực nguồn thông tin về đối tác nƣớc ngoài. 

Khi xảy ra rủi ro trong thanh toán, phần lớn thiệt hại thƣờng ở phía ngƣời bán 

hay chính là các doanh nghiệp xuất khẩu. Năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại 

Việt Nam tại New York (Mỹ) đã phát đi cảnh báo về việc một số doanh nghiệp Việt 

Nam bị thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng thƣơng mại với đối tác tại thị trƣờng 

này, chủ yếu do bị lừa hoặc đối tác phá sản, không có khả năng thanh toán. Đầu tháng 

3/2022, đã xảy ra vụ việc lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngành Điều và cũng là lần đầu 

tiên trong lịch sử 30 năm giao dịch quốc tế có nhiều doanh nghiệp cùng bị lừa lớn nhƣ 

vậy. Theo đó, các doanh nghiệp điều Việt Nam đã ký hợp đồng với một số khách hàng 

Ý thông qua 1 công ty môi giới để xuất khẩu hạt điều sang Ý với phƣơng thức thanh 

toán D/P - thanh toán nhờ thu kèm chứng từ gốc. Tuy nhiên, những container điều này 

đã xảy ra những dấu hiệu bất thƣờng nhƣ chứng từ mất liên lạc từ các ngân hàng bên 

Ý, hoặc doanh nghiệp không nhận đƣợc câu trả lời rõ ràng về bộ chứng từ gốc và 

doanh nghiệp có nguy cơ mất trắng số hàng mà chƣa nhận đƣợc thanh toán. Với khối 

lƣợng 100 container hàng, tổng giá trị thiệt hại đã có thể lên đến gần 1 nghìn tỷ đồng 

nếu nhƣ doanh nghiệp không sớm phát hiện ra các dấu hiệu của một vụ lừa đảo và kịp 

thời ngăn chặn. 

Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế 

Từ những rủi ro trong thanh toán các thƣơng vụ quốc tế, các doanh nghiệp cần 

rút ra bài học để tránh vƣớng phải những tình huống tƣơng tự, giảm thiểu những rủi ro 

trong thƣơng mại quốc tế nói chung và thanh toán quốc tế nói riêng. Một số biện pháp 

đặt ra cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam nhằm hạn chế, phòng ngừa 

những rủi ro trong thƣơng mại và thanh toán quốc tế đƣợc khuyến cáo: 
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Thứ nhất, ngân hàng thƣơng mại cần bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tinh 

thần trách nhiệm thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó cần xây dựng cơ 

chế kiểm tra kiểm soát hợp lý để nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn sai sót trong quá 

trình xử lý nghiệp vụ. 

Thứ hai, tìm hiểu kỹ về đối tác giao dịch. Cần kiểm tra kỹ thông tin đối tác, nhất 

là những đối tác giao dịch lần đầu, yêu cầu cấp các giấy tờ liên quan nhƣ: Giấy phép 

kinh doanh, ID của chủ doanh nghiệp. Cần tìm hiểu thị trƣờng, kiểm tra đánh giá, xếp 

hạng rủi ro tín dụng, kinh doanh của các đối tác nƣớc ngoài thông qua các nguồn tin 

công khai, từ các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thẩm tra tín dụng, qua Hiệp hội tại 

các nƣớc nhập khẩu, cơ quan ngoại giao, Thƣơng vụ tại nƣớc nhập khẩu nhằm xác 

minh độ tin cậy của đối tác, nhất là với các đối tác không tiếp xúc trực tiếp hoặc tìm 

kiếm trên internet. Việc liên hệ với đối tác cần đƣợc tiến hành qua các kênh chính thức 

của doanh nghiệp nhƣ email, fax chính thức. 

Thứ ba, các doanh nghiệp xuất khẩu cần trang bị tốt kiến thức chuyên môn và 

trình độ ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ 

trực tiếp làm công tác xuất khẩu, đàm phán ngoại thƣơng. Ngoài ra, các doanh nghiệp 

cần phải xem xét quy định các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng ngoại thƣơng phải 

chặt chẽ, đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tranh chấp hạn chế việc khiếu kiện ra tòa án. 

Thứ tư, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cân nhắc kỹ trƣớc khi lựa chọn 

phƣơng thức thanh toán phù hợp và mua bảo hiểm tỷ giá để phòng trƣờng hợp tỷ giá 

biến động phức tạp và khó dự báo. Nắm rõ các điều khoản trong hợp đồng và nghiên 

cứu bổ sung các điều khoản thanh toán chặt chẽ. Doanh nghiệp cũng cân nhắc việc sử 

dụng các dịch vụ của ngân hàng nhằm tăng khả năng thu hồi công nợ thông qua ngân 

hàng cung cấp dịch vụ, cũng nhƣ hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu đánh giá các thông tin 

về đối tác nhập khẩu, đơn vị phát hành thƣ tín dụng. 

Thứ năm, Nhà nƣớc cần hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm tạo nội dung 

môi trƣờng kinh tế thông thoáng, ổn định và thuận lợi tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp phát triển phù hợp với yêu cầu của các tổ chức kinh tế, các quy ƣớc, định chế 

thƣơng mại quốc tế có giam gia. 

Thứ sáu, duy trì chính sách tỷ giá thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc, quản lý 

ngoại hối có hiệu quả. Tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động thanh 

toán quốc tế, nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro trong quá trình tác nghiệp của ngân 

hàng thƣơng mại. Nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài chính và phát triển hệ 

thống cảnh báo sớm những nguy cơ khủng hoảng. 

Tài liệu tham khảo: 

TS. Phan Tiến Nam, TS. Lê Thanh Hà, Giáo trình Quản trị thanh toán quốc tế 

Tạp chí con số sự kiện, https://consosukien.vn/thanh-toan-thuong-mai-quoc-te-bai-hoc-tu-nhung-rui-ro.htm 
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Tác động của biến động tỷ giá hối đoái  

tới hoạt động xuất nhập khẩu  

ở Việt Nam hiện nay 

Trần Thanh Bình - CQ59/05.03 

Trần Ngọc Linh - CQ59/15.04 

iện nay, thế giới đang có diễn biến chính trị phức tạp dẫn tới nhiều biến 

động mạnh của tiền tệ trên toàn cầu. Từ đầu năm tới nay, tỷ giá hối đoái 

đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, đồng yên Nhật 

mất giá gần 20% so với USD, rớt xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm 

qua, đồng Euro cũng trƣợt giá xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Trƣớc 

những biến động về tỷ giá này, nhiều doanh nghiệp đã băn khoăn lo lắng. Mặc dù đồng 

USD tăng giá thúc đẩy xuất nhập khẩu tăng doanh thu nhƣng đồng thời phải bù đắp 

khoản chênh lệch về chi phí sản xuất nhƣ phí logistics, các nguyên phụ liệu nhập khẩu 

từ nƣớc ngoài,... Đứng trƣớc cơ hội và thách thức lớn này, ta cần tập trung nghiên cứu 

sự ảnh hƣởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam 

hiện nay, để có thể phản ứng linh hoạt và hiệu quả trƣớc các biến động. 

Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu 

Tỷ giá và những biến động của tỷ giá có ảnh hƣởng trực tiếp tới mức giá cả hàng 

hóa - dịch vụ xuất nhập khẩu của một quốc gia. Khi tỷ giá thay đổi theo hƣớng giá trị 

đồng nội tệ giảm, giá cả hàng hóa dịch vụ của nƣớc đó sẽ tƣơng đối rẻ hơn so với hàng 

hóa dịch vụ của nƣớc ngoài ở cả thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế. Điều đó 

dẫn tới việc hàng hóa của nƣớc đó cạnh tranh tốt hơn, từ đó cầu về xuất khẩu hàng hóa 

tăng lên, cầu về nhập khẩu hàng hóa từ nƣớc ngoài sẽ giảm xuống, cán cân thƣơng mại 

dịch chuyển về phía thặng dƣ (xuất siêu). Ngƣợc lại, khi tỷ giá hối đoái biến đổi theo 

hƣớng giá trị đồng nội tệ tăng, cầu về xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng và cán cân thƣơng 

mại dịch chuyển về phía thâm hụt (nhập siêu). Đây cũng là một trong những lý do khiến 

các nƣớc phá giá đồng nội tệ để thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu phát triển hoặc hạn 

chế nhập khẩu hàng nƣớc ngoài, khuyến khích sản xuất trong nƣớc phát triển. 

Biến động của tỷ giá và tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai 

đoạn từ 2018 - tháng 10/2022 

Nhìn chung trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, nƣớc ta đã không ngừng mở rộng 

và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu. Tỷ giá USD/VND ổn định trong năm 2018-

H 
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2021 và biến động mạnh từ đầu năm 2022 đến nay, các chính sách điều hành tỷ giá của 

Ngân hàng Nhà nƣớc phù hợp với diễn biến thị trƣờng. Tỷ giá hối đoái có xu hƣớng 

biến động tăng cùng chiều với xuất nhập khẩu và tƣơng đối ổn định. Các giải pháp tiền 

tệ của Ngân hàng Nhà nƣớc đã tạo cho thị trƣờng ngoại tệ có những chuyển biến tích 

cực, thị trƣờng tự do thu hẹp hoạt động. Cơ chế điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà 

nƣớc thay đổi để phù hợp với các điều kiện của Việt Nam, đề cao tính linh hoạt và chủ 

động hơn với các biến động của thị trƣờng. 

Bảng 1. Xuất nhập khẩu giai đoạn 2018- tháng 9/2022 

 

Năm Xuất khẩu  

(Tỷ USD) 

Nhập khẩu  

(Triệu USD) 

2018 243,69 213,22 

2019 264,19 253,36 

2020 281,5 262,4 

2021 336,31 332,23 

1/2022- 9/2022 282,52 276 

Giai đoạn 2018 - 2019, năm 2018 là năm có có tỷ giá biến động nhiều. Tỷ giá 

trung tâm do Ngân hàng Nhà nƣớc công bố đã tăng khoảng 1,6%, tỷ giá giao dịch trên 

thị trƣờng liên ngân hàng tăng khoảng 2,7% so với đầu năm. Cán cân thƣơng mại ghi 

nhận con số thặng dƣ ở mức kỷ lục (khoảng 7 tỷ USD). Năm 2019, tỷ giá trung tâm 

USD/VND đã có 3 lần lập đỉnh mới. Mốc cao nhất đƣợc lập trong năm 2019 chạm 

mức 23.169 đồng vào cuối tháng 12, tăng 344 đồng, tƣơng đƣơng tăng 1,5% so với 

đầu năm 2019. Quy mô xuất khẩu tăng mạnh trong khi nền kinh tế thế giới nhiều biến 

động và thƣơng mại giảm sút. Từ bảng 1, ta thấy cán cân thƣơng mại có thặng dƣ gấp 

1,67 lần năm 2018, cụ thể là doanh thu xuất khẩu tăng 8,41%, nhập khẩu tăng 6,79%. 

Cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung đã tạo ra nhiều thách thức cho thị trƣờng ngoại hối 

quốc tế nhƣng nhờ các chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt và kịp thời của Ngân hàng 

Nhà nƣớc nên tỷ giá giao dịch ổn định. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu của nƣớc ta 

đạt đƣợc thành tựu nhất định. 

Giai đoạn 2020 - 2021, trong 4 tháng đầu năm 2020, tỷ giá đồng USD/VND leo 

dốc đứng nhƣng sau đó hàng loạt ngân hàng trung ƣơng của các nƣớc trên thế giới nới 

lỏng chính sách tiền tệ nên tỷ giá này trƣợt dài. Tỷ giá đạt đỉnh tại 23.272 VND/USD 

và trƣợt giá về mức 23.075 VND/USD. Cú sốc từ đại dịch Covid-19 đã gây ra làn sóng 

suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì mức tăng kim ngạch xuất 
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nhập khẩu ổn định (tăng 7% so với năm 2019). Trong năm 2021, tỷ giá VND/USD do 

Ngân hàng Nhà nƣớc công bố tăng 0.1%, trong khi tỷ giá giao dịch trên thị trƣờng liên 

ngân hàng giảm khoảng 1.6% so với đầu năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh 

(xuất khẩu tăng 19,5%, nhập khẩu tăng 26,6%). Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 

gặp nhiều khó khăn, về cơ bản, tỷ giá hối đoái duy trì ổn định, Ngân hàng Nhà nƣớc 

vẫn đạt đƣợc nhiều thành công trong công tác điều hành tỷ giá. Xuất nhập khẩu đƣợc 

hƣởng lợi, đạt đƣợc bƣớc tiến lớn. 

Năm 2022, trong tháng 9, Ngân hàng Nhà nƣớc ấn định cho cặp tỷ giá 

USD/VND ở mức 23.176, tăng 0,4% so với cuối tháng 7/2022 và tăng 0,5% so với đầu 

năm. Tuy nhiên mới đây vào 22/10/2022, tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank là mua 

vào 24.560VND và bán ra tại 24.870VND. Giá đồng USD đang ở mức cao nhất trong 

vòng hai thập kỷ qua. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 

ƣớc đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trƣớc. Cán cân thƣơng mại 

hàng xuất siêu 6,52 tỷ USD. Qua đó ta thấy rằng khi tỷ giá hối đoái có sự biến động 

mạnh, doanh thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng theo, các doanh nghiệp biết 

nắm bắt thời cơ, đồng thời đƣợc nhà nƣớc khuyến khích và hỗ trợ. 

Giải pháp bình ổn tỷ giá và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu 

Đối với nhà nước 

Thứ nhất là, định hƣớng doanh nghiệp phát triển theo hƣớng tăng tỷ trọng các 

sản phẩm xuất khẩu qua chế biến và giảm xuất khẩu sản phẩm thô. Điều này nhằm 

tăng giá trị hàng xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh so với sản phẩm khác trên thế giới. 

Thứ hai là, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao công nghệ sản xuất, dần thay 

thế sản phẩm nhập khẩu đặc biệt là các linh kiện để sản xuất các mặt hàng tiêu dùng 

trong nƣớc. Điều này vừa làm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp đồng thời tăng 

khả năng cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị khu vực và thế giới, giảm sự phụ thuộc vào 

nguồn cung nƣớc ngoài. 

Thứ ba là, thực hiện chính sách bình ổn tỷ giá, xem xét nới rộng biên độ tỷ giá 

trung tâm, kiểm soát chặt các hoạt động giao dịch không chính thức. Điều này nhằm 

khiến doanh nghiệp an tâm hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu vì tỷ giá biến động sẽ 

ảnh hƣởng lớn tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Thứ tư là, thực hiện đồng thời chính sách tỷ giá và chính sách lãi suất. Điều này 

nhằm giúp thị trƣờng ngoại hối ổn định hơn, từ đó tạo tiền đề cho xuất nhập khẩu phát 

triển và hạn chế đầu cơ ngoại tệ. 
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Đối với doanh nghiệp 

Thứ nhất là, cần liên tục theo dõi biến động tỷ giá và cập nhật tình hình lạm phát, 

lãi suất, tác động của dịch bệnh Covid-19 hay căng thẳng Nga - Ukraine. Điều này 

nhằm giúp doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn thị trƣờng xuất, nhập khẩu và đa 

dạng hóa sự lựa chọn đồng tiền thanh toán có lợi. 

Thứ hai là, lựa chọn những ngân hàng có khả năng tài trợ thƣơng mại tốt, sử 

dụng những công cụ tài chính phái sinh nhƣ: mua bán ngoại tệ có kỳ hạn, các hợp 

đồng hoán đổi (SWAP), đảm bảo cho các hoạt động xuất, nhập khẩu đƣợc kế hoạch 

hóa một cách khoa học. 

Thứ ba là, đa dạng hóa nguồn ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi và đa dạng hóa thị 

trƣờng xuất khẩu. Điều này nhằm giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp khi chỉ tập trung 

vào một thị trƣờng duy nhất. 

Thứ tư là, thành lập các nhóm, hội liên hiệp doanh nghiệp. Điều này nhằm giúp 

các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực có thể giúp đỡ nhau trong trao đổi thông tin, từ 

đó làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Thứ năm là, tham gia bảo rủi ro tỷ giá, nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng xấu từ biến 

động tỷ giá. 

Kết luận 

Từ việc phân tích các tác động của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất 

nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay, ta thấy ảnh hƣởng cũng nhƣ mối quan hệ chặt chẽ 

giữa tỷ giá hối đoái và thị trƣờng xuất nhập khẩu. Khi tỷ giá hối đoái tăng, doanh 

nghiệp xuất khẩu đƣợc hƣởng lợi và có đà tăng trƣởng. Ngƣợc lại, tỷ giá thay đổi theo 

hƣớng giảm giá trị đồng nội tệ, giá cả hàng hóa dịch vụ của nƣớc đó sẽ tƣơng đối rẻ 

hơn so với hàng hóa dịch vụ của nƣớc ngoài ở cả thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng 

quốc tế. Từ đầu năm tới nay, biến động tỷ giá hối đoái khá mạnh, các doanh nghiệp 

xuất, nhập khẩu cần thận trọng hơn trong quyết định sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh 

đó, Ngân hàng Nhà nƣớc cần đƣa ra chính sách linh hoạt và kịp thời với tình hình, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Lưu Hà, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (2022), “Doanh nghiệp xuất khẩu chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá” 

Tổng cục Thống kê (2022), “Xuất khẩu tăng cao Việt Nam duy trì xuất siêu” 

Hương Dịu, Tạp chí Hải quan (2022), “Nếu tỷ giá không đủ linh hoạt xuất nhập khẩu khó cạnh tranh” 
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Việt Nam với hiệp định đối tác kinh tế 

toàn diện (RCEP): Cơ hội và thách thức 

Triệu Khánh Huyền - CQ57/05.03 

ại dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hƣớng bảo hộ 

đang nổi lên. RCEP đƣợc ký kết đã đánh dấu mốc quan trọng trong hội nhập 

kinh tế của các nƣớc tham gia. Đặc biệt, các nƣớc thành viên RCEP có tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế cao hơn các nền kinh tế Mỹ và châu Âu. Nhiều quốc gia RCEP 

có dân số trẻ. Vì vậy, RCEP đƣợc coi là động lực tăng trƣởng mới cho thƣơng mại 

quốc tế, trở thành nguồn động lực quan trọng thúc đẩy và phục hồi kinh tế sau đại dịch. 

Tổng quan về hiệp định RCEP 

Hiệp định RCEP đƣợc khởi động vào năm 2012 theo sáng kiến của ASEAN 

nhằm khuyến khích thƣơng mại giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 đổi tác ban 

đầu là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Tuy 

nhiên, đến tháng 11/2019, Ấn Độ tạm đứng ngoài Hiệp định, đã làm giảm số lƣợng các 

quốc gia đàm phán RCEP từ 16 xuống còn 15 quốc gia. 

Sau 8 năm đàm phán, vào sáng ngày 15/11/2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 

diện Khu vực (RCEP) đã đƣợc ký kết với 15 quốc gia thành viên, bao gồm: Brunei. 

Malaysia, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, 

Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc. 

Mục tiêu của Hiệp định RCEP là sẽ tạo ra khu vực thƣơng mại tự do lớn nhất thế 

giới. Các nội dung đàm phán của Hiệp định RCEP bao gồm: Thƣơng mại hàng hóa; 

thƣơng mại dịch vụ; đầu tƣ; hợp tác kinh tế - kỹ thuật; sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh 

chấp: thƣơng mại điện tử, doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số vấn đề khác. 

Hiệp định RCEP với sự tham gia của 15 quốc gia thành viên sẽ tạo ra thị trƣờng 

trên quy mô 2,2 tỷ ngƣời, tƣơng đƣơng 26,200 tỷ USD, tạo nên khu vực thƣơng mại tự 

do lớn nhất thế giới khi bao trùm một thị trƣờng khổng lồ với 15 quốc gia chiếm tới 

32% tổng GDP toàn cầu. Theo các chuyên gia, với các cam kết về mở cửa thị trƣờng 

trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tƣ, đơn giản hóa thủ tục hải quan, quy tắc xuất 

xứ tạo thuận lợi cho thƣơng mại, giảm thiểu các rào cản thƣơng mại. Hiệp định RCEP 

dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các chuỗi giá trị trong khu vực và toàn 

Đ 
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cầu, giúp thúc đẩy hơn nữa phát triển kinh tế của các nƣớc ASEAN, trong đó có Việt 

Nam và các nƣớc đối tác. 

Điều khiến Hiệp định RCEP đặc biệt có giá trị là đủ các nƣớc thành viên còn tồn 

tại nhiều khác biệt về chính trị, song tất cả đều coi lợi ích kinh tế đa phƣơng là động 

lực hiệu quả để vƣợt qua những trở ngại này. Đây chính là nền tảng mang lại thành 

công cho Hiệp định RCEP. 

Hiệp định RCEP đƣợc xác định là nội dung ƣu tiên trong chiến lƣợc hội nhập 

của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã có một số ký kết riêng trong từng nƣớc là thành 

viên của Hiệp định RCEP nhƣ: Hiệp định thƣơng mại tự do với Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Sau khi Hiệp định RCEP đƣợc ký kết và đi vào thực thi, Việt Nam trở thành một trong 

những nƣớc đứng đầu thế giới về tham gia vào hội nhập sâu, rộng vào cả 3 hiệp định 

thƣơng mại tự do lớn nhất thế giới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dƣơng (CPTPP), Hiệp định thƣơng mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP). 

Hiệp định RCEP mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam 

Thứ nhất, tiếp cận dễ dàng hơn tới các thị trường đầu tư và xuất khẩu của 

ASEAN và các đối tác. Nhờ vào việc hài hòa quy tắc xuất xứ nội khối RCEP, hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hƣởng ƣu đãi 

thuế quan, từ đó gia tăng xuất khẩu trong khu vực này. Bởi trƣớc RCEP, nhiều sản 

phẩm xuất khẩu Việt Nam do phải sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Hàn Quốc không đáp ứng yêu cầu xuất xứ để đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan. Nay 

cả Trung Quốc và Hàn Quốc (vốn là những nƣớc cung nguồn nguyên liệu chủ yếu) đều 

nằm trong RCEP khiến vấn đề về quy tắc xuất xứ để hàng hóa xuất khẩu đƣợc hƣởng 

ƣu đãi thuế quan RCEP trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài các quy tắc đơn giản 

hóa quy trình và chi phí xuất, nhập khẩu, quy tắc xuất xứ đơn giản hóa sẽ giảm thời 

gian và chi phí cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, do đó tăng tỷ suất lợi nhuận và làm 

cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh hơn trên các thị trƣờng RCEP. 

Thứ hai, mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất - nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn (là đầu 

vào cho sản xuất) và máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại phù hợp. Khi RCEP 

đƣợc ký kết và có hiệu lực, nguồn nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp Việt Nam nhập 

khẩu từ các nƣớc trong khối ASEAN+5 sẽ đƣợc xem nhƣ là nguồn nguyên liệu sản 

xuất tại Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm sang các nƣớc có ký kết hiệp định song 

phƣơng, đa phƣơng với Việt Nam. Bên cạnh thúc đẩy các doanh nghiệp Việt mở rộng 
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thị trƣờng xuất khẩu, RCEP giúp mở cửa để nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn, đặc biệt là các 

nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nhƣ thép của Trung Quốc, sản phẩm nhựa 

của Hàn Quốc và Nhật Bản. RCEP tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu máy móc 

thiết bị hiện đại phù hợp từ Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nƣớc ASEAN với mức 

thuế quan hợp lý. 

Thứ ba, tham gia vào mạng lưới chuỗi giá trị và sản xuất khu vực. RCEP thúc 

đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp tận dụng cơ hội trong chuỗi giá trị. 

RCEP bao trùm toàn bộ chuỗi sản xuất một số loại hàng hóa của Việt Nam. Các thị 

trƣờng trong khối RCEP hiện bao trùm gần nhƣ toàn bộ chuỗi sản xuất của nhiều loại 

hàng hóa mà Việt Nam có thế mạnh, nhƣ sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, thực 

phẩm chế biến… Với sự tham gia của các đối tác là nguồn cung nguyên liệu lớn cho 

Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc...), việc hài hòa quy tắc xuất xứ cùng các quy định 

tạo thuận lợi thƣơng mại trong RCEP sẽ tạo ra những chuỗi giá trị khu vực mới, hỗ trợ 

doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các ƣu đãi thuế quan trong RCEP. 

Thứ tư, cắt giảm chi phí giao dịch và hưởng môi trường kinh doanh thân 

thiện hơn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tạo ra sự đứt gãy của chuỗi cung 

ứng toàn cầu, RCEP sẽ tạo cơ hội lớn khi Việt Nam là mắt xích trong việc tham gia 

và vận hành chuỗi cung ứng mới. RCEP là thị trƣờng có mức độ phát triển kinh tế 

mạnh nên nhu cầu rất lớn. Đặc điểm của ngƣời tiêu dùng trong RCEP không đòi hỏi 

quá cao về chất lƣợng sản phẩm. Thị trƣờng RCEP có nhu cầu lớn với sản phẩm mà 

Việt Nam có thế mạnh nhƣ điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt - may, giày - dép… Nhờ 

hài hòa hóa các quy định hiện hành và áp dụng chung trong các FTA khác nhau của 

ASEAN, ƣu đãi thuế quan đƣợc cải thiện hơn nữa, quy tắc xuất xứ nội khối dễ đáp 

ứng hơn. Bên cạnh đó, các quy trình về hải quan sẽ đƣợc thống nhất, tạo thuận lợi 

thƣơng mại. RCEP có đàm phán mở cửa tốt hơn cho ngành dịch vụ logistics, viễn 

thông...; nền tảng thƣơng mại điện tử tốt hơn, môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh minh 

bạch, cạnh tranh hơn… 

Thách thức của RCEP 

Một là, áp lực về cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu: Thách thức lớn nhất của Việt 

Nam trong RCEP vẫn là việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nƣớc để 

tận dụng hiệu quả các cơ hội từ RCEP. Sự cạnh tranh trong RCEP hết sức phức tạp nên 

doanh nghiệp vừa phải vƣơn lên ở thị trƣờng xuất khẩu nhƣng cũng phải củng cố ở nội 

địa, nếu không sẽ “thua trên sân nhà” trƣớc sức cạnh tranh mạnh mẽ từ các phía. Bởi 

các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ 14 thành 
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viên còn lại cả trong hoạt động xuất khẩu và tại thị trƣờng nội địa. Khi hàm lƣợng chất 

xám và giá trị gia tăng của các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam còn khiêm tốn so với 

các sản phẩm của các nƣớc, đặc biệt là Trung Quốc - quốc gia mà Việt Nam hằng năm 

vẫn phải nhập siêu rất lớn. RCEP lại là khu vực tập trung nhiều nhất các đối thủ cạnh 

tranh trực tiếp với Việt Nam, cũng là khu vực Việt Nam nhập siêu lớn nhất. 

Hai là, áp lực thâm hụt thương mại gia tăng: Hàng hóa Việt Nam phụ thuộc 

nhiều vào các nguồn nhập khẩu, trong khi khả năng cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị, 

mức độ tham gia cung cấp thƣơng mại dịch vụ toàn cầu còn khiêm tốn. Những đối tác 

mà Việt Nam thâm hụt thƣơng mại lớn nhất đều nằm ở khu vực RCEP. Thâm hụt với 

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang gia tăng do nhu cầu nguyên liệu sản xuất 

của các doanh nghiệp FDI tăng. Việc giảm thâm hụt trong thời gian tới phụ thuộc rất 

nhiều vào sự dịch chuyển của dòng vốn FDI bởi nhu cầu nhập khẩu của các doanh 

nghiệp FDI đang rất lớn. Trong khi khả năng xuất khẩu hàng tiêu dùng của Việt Nam 

vào các đối tác trong khu vực không nhiều bởi các nền kinh tế này có sự tƣơng đồng 

khá lớn với hàng hóa của Việt Nam. Do đó, khả năng giảm thâm hụt sẽ rất khó. 

Ba là, khó có thể cùng đạt được mức độ mở cửa thị trường chung: RCEP có 

thể làm tăng độ mở của nền kinh tế Việt Nam, gia tăng sự phụ thuộc vào một số đối tác 

kinh tế lớn cũng nhƣ phụ thuộc nhiều hơn vào việc xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực. 

Trong bối cảnh biến động kinh tế - chính trị thế giới đƣợc dự báo sẽ diễn biến khó 

lƣờng, thì việc phụ thuộc ngày càng lớn vào các yếu tố bên ngoài sẽ mang đến nhiều 

rủi ro cho kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong RCEP, có những đối tác đã ký kết FTA, 

cam kết mở cửa thị trƣờng hàng hóa, dịch vụ cho nhau ở mức độ nhất định. ASEAN đã 

ký kết các FTA với từng đối tác trong số 5 đối tác ở RCEP, nhƣng cũng có nhiều nƣớc 

chƣa có FTA. Vì vậy, các nƣớc cùng đạt đƣợc một mức độ mở cửa thị trƣờng chung là 

điều rất khó. Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc trong xuất khẩu hàng may 

mặc, giày dép và gạo vào thị trƣờng Nhật Bản, trong việc xuất khẩu thực phẩm và may 

mặc vào Hàn Quốc. 

Bốn là, những khó khăn, hạn chế của nền kinh tế: Thách thức trong việc giải 

quyết các vấn đề về chất lƣợng sản phẩm, nguồn lực để tận dụng lợi thế của các thỏa 

thuận thƣơng mại, các hàng rào phi thuế quan, tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang 

một số nƣớc và vùng lãnh thổ truyền thống đã bị thu hẹp, trong khi sang những nƣớc 

khác cần có thời gian để tìm hiểu, thích nghi. Trình độ công nghệ của Việt Nam còn 

thấp dẫn đến hạn chế cải thiện vị thế trong mạng lƣới sản xuất của RCEP. Trong khi, 

quy mô sản xuất nhỏ; năng suất hạn chế. Việc quản lý chất lƣợng và rủi ro trong ngành 

dịch vụ kém xa so với quy định quốc tế. Thƣơng mại của Việt Nam chủ yếu tập trung 
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vào một số đối tác lớn với một số sản phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu, do đó dễ bị ảnh 

hƣởng tiêu cực trƣớc những thay đổi cung cầu của thị trƣờng RCEP. Quá trình tái cấu 

trúc chậm, làm giảm lòng tin của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, bao gồm cả các nhà đầu tƣ 

đến từ các nƣớc thành viên RCEP. 

Giải pháp đểt tối đa hóa lợi ích kinh tế từ RCEP 

Đối với doanh nghiệp 

+ Để tận dụng tốt những cơ hội mà RCEP mang lại, không chỉ là bán những cái 

mình có, các DN cần nâng cao nhận thức, tạo thói quen chủ động tìm hiểu bài bản nhu 

cầu và các quy định cam kết tại thị trƣờng đối tác RCEP cũng nhƣ cần có thói quen 

thích nghi với sự thay đổi chính sách. 

+ Các DN cần có chiến lƣợc nâng cao năng lực xuất khẩu, không chỉ tập trung 

cạnh tranh về giá mà còn là câu chuyện nâng cao chất lƣợng, để đạt đƣợc những yêu 

cầu tiêu chuẩn hàng hóa đang có xu hƣớng gia tăng tại các thị trƣờng RCEP. Cần lấy 

sức ép về cạnh tranh làm động lực để đổi mới và phát triển, đồng thời chú trọng đăng 

ký sở hữu trí tuệ nếu có sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa… 

+ Các DN không nên tách rời RCEP với các FTA khác trong chiến lƣợc kinh 

doanh của mình để tạo nhiều “menu” lựa chọn khác nhau, từ đó gặt hái tối đa những cơ 

hội mà các hiệp định thƣơng mại tự do mang lại. Thứ tƣ, cần tận dụng cơ hội chuyển 

giao khoa học công nghệ từ nƣớc ngoài và có sự kết nối giữa các DN với nhau để tạo 

nên một cộng đồng vững chắc cùng nhau phát triển. 

Đối với các cơ quan chức năng, cần hạn chế phức tạp có thể xảy ra khi thực thi 

hiệp định RCEP, có cơ chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa C/O 

thuận lợi. Đồng thời, có cơ chế thƣờng trực hỗ trợ DN gặp khó khăn về tận dụng ƣu 

đãi thuế quan RCEP khi xuất khẩu, nhập khẩu. Có cơ chế kiểm soát chất lƣợng hàng 

hóa nhập khẩu để hạn chế tối đa gian lận thƣơng mại, qua đó bảo vệ lợi ích chính đáng 

của DN trong nƣớc. Cùng với đó, cần có các biện pháp hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại 

quốc gia và hỗ trợ các DN phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, cải thiện năng lực 

cạnh tranh, cải thiện môi trƣờng kinh doanh, chuyển đổi số… 
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Vụ container hạt điều - Bài học đ t giá 

cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu  

tại Việt Nam 

Nguyễn Thị Huế - CQ58/05.02 

Tóm t t vụ việc 

Vụ việc 100 container hạt điều có nguy cơ bị mất trắng chỉ đƣợc biết đến khi 

vào đầu tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thƣơng nhận đƣợc thông tin từ Hiệp hội Điều 

Việt Nam về việc một nhóm Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng xuất khẩu 100 

container hạt điều trị giá hơn nghìn tỷ đồng sang Italia chƣa nhận đƣợc tiền thanh 

toán nhƣng họ đã bị mất kiểm soát 36 bộ chứng từ gốc. Nhận thấy có dấu hiệu lừa 

đảo, ngay lập tức, Bộ Công Thƣơng đã chỉ đạo cơ quan Thƣơng vụ Việt Nam tại 

Italia nhanh chóng vào cuộc xác minh. Cùng với đó các đơn vị trực thuộc gồm cán 

bộ các Cục, Vụ liên quan trong Bộ, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt 

Nam tại Italia, các cảng của Italia, các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền, tòa án, 

luật sƣ phía Italia đôn đốc gấp rút giải quyết vụ việc. Về phía các doanh nghiệp Việt 

Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị kịp thời dừng không giao 26 container, còn  74 

conntainer đã giao hàng xuống tàu thì có 38 container đã kịp thời dừng một số 

container tại cảng transit ở Singapore cho quay trở lại Việt Nam. Những container đã 

và đang trên đƣờng tới cảng Italia thì đề nghị đơn vị chuyển phát chứng từ giao lại 

những bộ chứng từ gốc chƣa giao cho ngân hàng ngƣời mua. Kết quả giải quyết vụ 

việc, 30 container đã đƣợc đƣa về Việt Nam bán cho khách hàng khác tại Italia hoặc 

bán sang nƣớc thứ ba, đến ngày 27/5/2022, Tòa án dân sự Larino đã ra phán quyết trả 

lại quyền sở hữu của 3 container nằm trong phạm vi tố tụng của Tòa. Tới 16/6, Cảnh 

sát Kinh tế - Tài chính và Cảnh sát đội cảng Genova đã ra quyết định trả 2 container 

cuối cùng cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Nhƣ vậy, hành trình gian nan vất vả hơn 3 tháng cố gắng nỗ lực của  các cơ 

quan chức năng và lãnh đạo hai bên Việt Nam - Italia, toàn bộ 100 container hạt 

đều đã đƣợc trả lại quyền sở hữu cho doanh nghiệp Việt Nam. Đây là bài học 

xƣơng máu mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam nhìn vào sự việc đó 

để rút ra kinh nghiệm. 
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Nguyên nhân vụ việc 

Với lô hàng có giá trị lớn nhƣ vậy, tại sao các doanh nghiệp lại để bộ chứng từ 

gốc rơi vào tay kẻ gian mà chƣa nhận đƣợc tiền thanh toán? 

Thứ nhất, lựa chọn phƣơng thức thanh toán chƣa phù hợp 

Phƣơng thức thanh toán “Trả tiền nhận chứng từ” là phƣơng thức nhờ thu trả tiền 

trao chứng từ D/P trong thƣơng mại quốc tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều 

Việt Nam áp dụng ở thƣơng vụ này. Để hiểu đơn giản, D/P là một thỏa thuận trong đó 

ngƣời bán chỉ đạo ngân hàng xuất trình chỉ phát hành chứng từ vận chuyển và quyền 

sở hữu cho ngƣời mua, nếu ngƣời nhập khẩu thanh toán hoàn toàn hối phiếu hoặc hối 

phiếu đi kèm. Theo hình thức này, Doanh nghiệp xuất khẩu trao chứng từ gốc cho 

Ngân hàng Việt Nam để ngân hàng chuyển sang cho ngân hàng mà nhà nhập khẩu chỉ 

định. Nhận đƣợc chứng từ, Ngân hàng phía nhập khẩu yêu cầu bên nhập khẩu thanh 

toán, thanh toán xong mới trao chứng từ gốc để nhà nhập khẩu nhận hàng. Ở phƣơng 

thức này Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thu hộ và có trách nhiệm trong việc 

xác nhận hàng hóa xuất khẩu, tính chính xác của bộ chứng từ... Với bộ chứng từ này, 

ngƣời mua hàng có thể nhận hàng tại cảng và ngân hàng phía nhập khẩu tiến hành 

chuyển giao tiền cho Ngân hàng Việt Nam. Việc thanh toán theo phƣơng thức D/P có 

nhiều rủi ro song lại đƣợc các doanh nghiệp ngành điều sử dụng nhiều vì thủ tục đơn 

giản và thanh toán nhanh với một số lợi thế cho ngƣời bán. Tuy nhiên ở trƣờng hợp 

này, các bộ chứng từ gốc tại Việt Nam chuyển qua  của các doanh nghiệp Việt Nam đã 

“không cánh mà bay”. Có nhiều ý kiến đƣa ra rằng bộ chứng từ đã bị đánh tráo ở bộ 

phận chuyển phát nhanh, hoặc khi tới ngân hàng sở tại đã có sự gian lận. 

Thứ hai, do doanh nghiệp chủ quan, quá tin tƣởng vào phía công ty môi giới, 

không kiểm tra thông tin và liên hệ trực tiếp với đối tác. 

Các doanh nghiệp Việt Nam không phải là trình độ, tay nghề kém, mà do sự nhẹ 

dạ cả tin. Chỉ vì tin vào một công ty môi giới đã làm đƣợc một số việc cho một vài 

doanh nghiệp trong ngành, nhiều doanh nghiệp đã tin tƣởng và ký hợp đồng với những 

doanh nghiệp Italy do doanh nghiệp môi giới giới thiệu, mặc dù doanh nghiệp môi giới 

cũng không nắm rõ những thông tin chính xác đầy đủ về những doanh nghiệp đối tác 

của họ tại Italy. Công ty môi giới đó hợp đồng cho 5 doanh nghiệp Việt Nam xuất 

khẩu điều đều là những công ty đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động, trƣớc đó đã 

nhiều lần môi giới xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nƣớc và chƣa từng xảy ra sự 

cố. Do không kiểm tra kỹ thông tin đối tác, nên sau khi có dấu hiệu lừa đảo, tìm hiểu 

thì đƣợc biết các thông tin địa chỉ nêu trong hợp đồng đều là những địa chỉ giả, hoặc 

không phải nơi đăng ký doanh nghiệp. 
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Các doanh nghiệp xuất khẩu vì mong muốn đƣợc xuất đơn hàng lớn mà đã thiếu 

cẩn trọng. Trong khoảng thời gian vào dịp Tết Âm lịch, khan hiếm đơn hàng, họ nhận 

đƣợc đề nghị ký hợp đồng số lƣợng lớn hạt điều nên đã huy động nhân công để đóng 

gói, kịp thời gian xuất. Đối tác nhập khẩu liên tục hối thúc các doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam cung cấp mã vận đơn, trong khi đây là thông tin cần bảo mật. 

Bài học cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam 

Nhờ sự nỗ lực hết mình và sự hỗ trợ tích cực của các bên liên quan tại cả Việt 

Nam và Italy, các doanh nghiệp đã tránh đƣợc rủi ro lớn nhất trong thời gian ngắn 

nhất, giảm tối đa thiệt hại về kinh tế. Đó đồng thời cũng là bài học xƣơng máu mà các 

Cơ quan, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần rút kinh nghiệm 

Thứ nhất, cẩn trọng trong tìm hiểu đối tác xuất khẩu 

Việc trực tiếp xác minh thông tin khách hàng là công việc cần triển khai đầu tiên, 

đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam khi có giao kết hợp đồng với các 

đối tác nƣớc ngoài. Thêm vào đó, khi có giao dịch thông qua môi giới, doanh nghiệp 

không nên quá ỷ lại mà luôn cần yêu cầu bên môi giới cung cấp địa chỉ, thông tin liên 

hệ của ngƣời mua để có thể xác minh trực tiếp dù hai bên đã có quan hệ tin tƣởng đến 

đâu. Đối với các hợp đồng có giá trị lớn, doanh nghiệp thậm chí cần cử ngƣời sang 

nƣớc đối tác để gặp trực tiếp đối tác đàm phán, trao đổi…  ng Vũ Bá Phú, Cục trƣởng 

Cục Xúc tiến thƣơng mại cho rằng các hoạt động lừa đảo tƣơng đối phổ biến trong 

giao dịch thƣơng mại quốc tế, dù với bất cứ thị trƣờng nào. Do đó, doanh nghiệp Việt 

Nam cần chủ động nghiên cứu thông tin kỹ lƣỡng trong các thƣơng vụ qua biên giới 

của mình, nếu thấy vấn đề gì chƣa chắc chắn cần liên hệ trực tiếp tới thƣơng vụ Việt 

Nam tại các nƣớc thị trƣờng để thẩm định thông tin, đồng thời khuyến khích thuê công 

ty tƣ vấn để thẩm tra hợp đồng, giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy ra. 

Thứ hai, lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, an toàn 

Phƣơng thức thanh toán trong giao dịch thƣơng mại quốc tế tƣơng đối đa dạng 

để hỗ trợ từng nhu cầu cụ thể của các bên giao kết hợp đồng. Mỗi phƣơng thức thanh 

toán đều có ƣu điểm và nhƣợc điểm riêng, do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên 

cứu và chủ động lựa chọn phƣơng thức thanh toán phù hợp, nhƣng phải có tính an toàn 

cao, đảm bảo đƣợc lợi ích của mình trong thƣơng mại quốc tế. 

Trên thực tế, với những đối tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác làm ăn lần đầu, 

doanh nghiệp nên chọn các phƣơng thức thanh toán an toàn hơn nhƣ L/C (thƣ tín 

dụng), hoặc yêu cầu đặt cọc tối thiểu đối với hợp đồng có giá trị lớn. Vì khi yêu cầu 
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đặt cọc hoặc xuất L/C, ngƣời mua phải cung cấp thông tin về mã số thuế, tài khoản 

ngân hàng, ngƣời đại diện… với nhiều căn cứ xác minh đáng tin cậy hơn, giảm bớt rủi 

ro trong thanh toán. Doanh nghiệp nên yêu cầu ngƣời mua đặt cọc. Điều này vừa giúp 

chứng minh ngƣời mua thực sự có tài khoản ở ngân hàng, vừa thể hiện cam kết, ý chí 

thực sự của ngƣời mua. Việc yêu cầu đặt cọc là bình thƣờng khi giao dịch với đối tác 

mới, doanh nghiệp không nên để ngƣời mua thuyết phục bỏ qua điều kiện này. 

Trong trƣờng hợp cƣớc phí trả tại Việt Nam (ngƣời bán thuê tàu và trả cƣớc, 

nhƣ trƣờng hợp các container điều vừa qua), ngƣời bán không nên trả hết tiền cho 

hãng tàu ngay, mà lấy bảo lãnh ngân hàng để đàm phán với hãng tàu cho thanh toán 

trả chậm. Nếu ngƣời mua chƣa thanh toán tiền hàng, ngƣời bán chƣa trả hết cƣớc thì 

hãng tàu cũng không thể giao hàng cho ngƣời mua. Doanh nghiệp cũng có thể chọn 

sử dụng các phƣơng thức phòng tránh rủi ro của ngân hàng, ví dụ xác nhận L/C, bảo 

lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng... sẽ mất thêm một khoản phí, nhƣng 

giảm bớt rủi ro. 

Thứ ba, hành động kịp thời, nhanh chóng khi sự cố phát sinh 

Trên thực tế, nhiều trƣờng hợp doanh nghiệp có sự tìm hiểu kỹ càng về đối tác 

xuất, nhập khẩu cũng nhƣ lựa chọn các phƣơng thức thanh toán phù hợp nhƣng vẫn 

gặp phải rủi ro do các phƣơng thức lừa đảo quốc tế ngày càng phát triển tinh vi. Do 

vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn các phƣơng án dự phòng cho trƣờng hợp phát sinh 

sự cố để kịp thời hành động nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Đây 

sẽ trở thành một bài học kinh nghiệm hữu ích cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia vào thƣơng mại quốc tế trong việc kêu gọi hỗ trợ từ các hiệp hội, đơn vị liên 

quan khi vƣớng phải rắc rối quy mô lớn trong hoạt động xuất, nhập khẩu. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.vla.com.vn/vu-100-container-hat-dieu-bai-hoc-canh-giac-va-cac-khuyen-cao-cho-doanh-

nghiep-xuat-nhap-khau.html 

https://doanhnhantrevietnam.vn/bai-hoc-tu-vu-100-container-hat-dieu-va-lo-hong-thuong-mai-bang-viec-

xac-thuc-danh-tinh-doi-tac-d14348.html 

https://congthuong.vn/tiet-lo-chieu-thuc-lua-dao-trong-vu-gan-100-container-hat-dieu-xuat-khau-sang-y-

217976.html 
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ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n 

PHAN ĐỨC CHÍNH 

 

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung 

Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 

 

Tham gia biªn tËp sè nµy: 

1. PGS. TS. NG  THỊ THU HỒNG 

2. PGS. TS. HÀ MINH SƠN 

3. PGS. TS. NGÔ THANH HOÀNG 

4. PGS. TS. LÊ XUÂN TRƢỜNG 

5. TS. NGUYỄN HỮU TÂN 

6. TS. NGUYỄN HỒNG CHỈNH 

7. TS. NGUYỄN THỊ THÚY NGA 

8. TS. NGUYỄN TIẾN ĐỨC 

9. TS. LƢU HỮU ĐỨC 

 

Tr×nh bµy vµ thùc hiÖn 

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC 

 

ThiÕt kÕ b×a 

Bïi Dòng Th¾ng 

 


