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Phục hồi ngành du lịch thời Covid-19 

Trần Quang Nghĩa - CQ55/21.03.CLC  

hực tế cho thấy, trƣớc khi xuất hiện đại dịch Covid-19, du lịch là một trong 

những ngành phát triển năng động nhất dựa trên cơ sở phát huy các nguồn tài 

nguyên du lịch tự nhiên và mức giá dịch vụ cạnh tranh. Ngành du lịch đã đóng 

góp không nhỏ vào tốc độ tăng trƣởng GDP và giải quyết việc làm. 

Những năm gần đây, ngành du lịch có bƣớc phát triển ngoạn mục. Theo Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, từ năm 2015 - 2018, khách quốc tế tăng gần hai lần, từ 8 

triệu lƣợt lên 15,5 triệu lƣợt và tốc độ tăng trƣởng khoảng 25%/năm; và là 1 trong 10 

quốc gia có tốc độ tăng trƣởng du lịch cao nhất thế giới; khách nội địa cũng tăng 1,4 

lần, từ 57 triệu lƣợt lên 80 triệu lƣợt vào năm 2018; đóng góp 8,4% GDP. Năm 2019 

tiếp tục đánh dấu thành công của du lịch Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống 

kê, năm 2019 lƣợng khách quốc tế đạt trên 18,008 triệu lƣợt ngƣời, cao nhất từ trƣớc 

đến nay, với mức tăng 16,2% so với năm 2018. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, chất lƣợng du lịch đang có 

những cải thiện tích cực nhằm tạo sức hút đối với khách quốc tế, Việt Nam tiếp tục giữ 

vững danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á" năm thứ hai liên tiếp do Giải thƣởng Du 

lịch Thế giới (WTA) 2019 bình chọn. Điểm đáng chú ý, tổng số thu từ khách du lịch 

năm 2019 cũng lên đến 726.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2018. Với đà phát 

triển đó, theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, năm 2020, ngành Du lịch Việt Nam 

phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lƣợt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lƣợt khách du lịch 

nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỷ đồng. 

Thiệt hại nặng nề do dịch 

Tuy nhiên, ngành du lịch đã bị ảnh hƣởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Theo số liệu 

của Ngân hàng Thế giới, lƣợng khách nƣớc ngoài đến Việt Nam giảm rất mạnh, từ 

khoảng 1,9 triệu lƣợt vào tháng 1/2020 xuống chỉ còn hơn 400.000 lƣợt vào tháng 

3/2020. Cũng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong nƣớc cũng nhƣ trên thế 

giới và do thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tạm dừng cấp thị thực 

cho ngƣời nƣớc ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu 

từ 0 giờ ngày 18/3/2020, nên lƣợng du khách đến nƣớc ta liên tục giảm. 

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2020, khách quốc tế đến nƣớc ta 

trong tháng 4 chỉ đạt 26,2 nghìn lƣợt ngƣời; trong tháng 5 chỉ đạt 22,7 nghìn lƣợt 

ngƣời, mức thấp nhất trong nhiều năm qua, giảm 13,6% so với tháng trƣớc và giảm tới 

98,3% so với cùng kỳ năm trƣớc do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, chƣa mở cửa du lịch quốc tế nên lƣợng khách đến trong 

T 
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tháng chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nƣớc ngoài làm việc tại các dự án ở 

Việt Nam (có ý kiến cho rằng, trong tháng 4 và tháng 5, không có khách nƣớc ngoài 

đến Việt Nam với mục đích đi du lịch). Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc 

tế đến nƣớc ta đạt 3,7 triệu lƣợt ngƣời, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trƣớc. 

Những số liệu trên cho thấy, ngành du lịch đã bị ảnh hƣởng nặng nề do dịch 

Covid-19. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, tổng thu từ du lịch 5 tháng năm 2020 chỉ 

đạt 150.300 tỷ đồng, giảm tới 47,4% so với cùng kỳ 2019. Tuy hoạt động du lịch nội 

địa đến thời điểm này đã dần đƣợc phục hồi khi các quy định giãn cách xã hội đƣợc 

nới lỏng từ tháng 4/2020; nhƣng với du lịch quốc tế thực sự là ngừng trệ kể từ tháng 

3/2020 đến nay. Theo báo cáo cuối năm của Tổng cục Thống kê, năm 2020, do việc 

đóng cửa biên giới để ngăn chặn Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 

khoảng 3,7 triệu lƣợt, giảm 79,5% so với 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lƣợt, giảm 

34,1%; tổng thu du lịch đạt 312 nghìn tỷ đồng, giảm 58,7% - mức giảm tƣơng đƣơng 

19 tỷ USD. Khoảng 40-60% lao động bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công. 

Khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động. Nhiều khách sạn phải 

đóng cửa, công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10-15%. 

Từng bước phục hồi ngành du lịch 

Nhiều ý kiến cho rằng, các vấn đề kinh tế sẽ chƣa thể giải quyết triệt để sau khi 

dịch Covid-19 đƣợc kiểm soát. Các lo ngại về sức khoẻ có thể kéo dài trong nhiều 

tháng, khiến ngƣời dân có thể có tâm lý không đi du lịch nếu không thực sự cần thiết. 

Do vậy, cần có những giải pháp cụ thể để từng bƣớc có thể phục hồi ngành Du lịch. 

Thứ nhất, cần có biện pháp để trấn an tâm lý du khách thông qua tăng cƣờng các 

biện pháp y tế, nhƣ phân bố nguồn lực để đảm bảo vệ sinh cho dịch vụ vận tải, cung 

cấp giấy chứng nhận y tế… Đồng thời, cần có đánh giá tác động đến ngƣời lao động dễ 

bị tổn thƣơng trong lĩnh vực du lịch, nhƣ phụ nữ, cộng đồng dân tộc thiểu số vì xu 

hƣớng du lịch sinh thái gần đây đã mang lại nhiều lợi ích cho họ. Cần đẩy mạnh kích 

cầu dịch vụ du lịch nội địa, sau đó là du lịch quốc tế. Đồng thời, đảm bảo đủ cơ sở lƣu 

trú hợp vệ sinh với chi phí phù hợp, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch 

vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu đƣợc dự báo sẽ tăng, mặc dù là mức độ tăng chậm trong 

thời gian tới. Để phục hồi thị trƣờng du lịch nội địa, trƣớc hết cần tập trung vào hành 

khách trong các chuyến đi công tác, bởi đây sẽ là mảng phục hồi trƣớc (vì nhƣ số liệu 

nêu ở trên, lƣợng khách đến trong tháng 4 và tháng 5/2020 chủ yếu là chuyên gia, lao 

động kỹ thuật nƣớc ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam).   

Thứ hai, để phục hồi mạnh mẽ hơn du lịch trong nƣớc và quốc tế, cần hiểu rõ hơn 

sự phát triển của lĩnh vực này bằng cách thu thập dữ liệu có tần suất cao thông qua các 

khảo sát nhanh. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã thay đổi nhu cầu của khách du lịch và 

dẫn đến nhiều thay đổi về hành vi. Việt Nam sẽ cần phải phối hợp chặt chẽ với các 

hiệp hội tƣ nhân đánh giá tình hình tài chính của ngành du lịch. Đánh giá này cần xem 



5 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH VÓ MOÂ  Taäp 06/2021 

  

xét sự khác biệt giữa các khu vực và đặc điểm của từng nhóm doanh nghiệp dịch vụ du 

lịch, nhƣ về quy mô, nội địa, quốc tế, công lập, tƣ nhân,… Để hoạch định chính sách 

hiệu quả, cần cập nhật thông tin về cả nguồn cung và cầu trong lĩnh vực này. 

Thứ ba, nâng cao chất lƣợng các sản phẩm du lịch và điểm đến. Theo đó, cần kết 

hợp các giải pháp về giảm giá dịch vụ (nhƣ một số nơi đã làm) song song với nâng cao 

chất lƣợng phục vụ. Về giá cả, trong ngắn hạn, có thể sử dụng các công cụ tiêu chuẩn 

nhƣ giảm thuế, phí, lệ phí - mặc dù việc giảm này có thể làm giảm thu ngân sách. Do 

vậy, để hiệu quả hơn, cần tập trung vào chất lƣợng các sản phẩm du lịch. Mục tiêu này 

có thể đƣợc thực hiện thông qua các chƣơng trình kích cầu du lịch, nhƣ Chƣơng trình 

“Ngƣời Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát 

động đƣợc triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 31/12/2020. 

Các điểm đến có mật độ khách du lịch thấp hơn, chẳng hạn nhƣ điểm đến ở các 

vùng sâu, vùng xa, cần có sự tăng cƣờng phối hợp với các chƣơng trình đầu tƣ xây 

dựng hạ tầng ở cấp độ cộng đồng. Việc này nhằm để các điểm du lịch đƣợc đảm bảo 

hơn về điều kiện vệ sinh, qua đó cải thiện chất lƣợng trải nghiệm du lịch theo chiến 

lƣợc dài hạn về thúc đẩy sinh thái và thu hút du khách quốc tế quay lại Việt Nam. 

Thứ tƣ, tập trung xây dựng chiến lƣợc xây dựng thƣơng hiệu và quảng bá, đảm bảo 

doanh nghiệp dịch vụ có đủ năng lực cung cấp dịch vụ của họ trong môi trƣờng phát 

triển mới. Sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động do Covid-19, nhiều công ty lữ hành 

gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có nguy cơ bị phá sản do giá trị tài sản sụt giảm, và ít 

nhân viên sẵn sàng làm việc trở lại. Do đó, các cơ quan hữu quan cần có sự đánh giá, 

thống kê để xác định các hỗ trợ để doanh nghiệp có thể cơ cấu lại danh mục vay nợ và 

giải quyết những khó khăn về thanh khoản. Điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng mất 

khả năng thanh toán, thanh lý bán tháo tài sản, đồng thời bảo vệ việc làm. 

Mục tiêu phục hồi ngành du lịch không chỉ đòi hỏi các điểm đến hấp dẫn và nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ, mà bên cạnh đó, khách du lịch còn cần đƣợc tiếp cận dễ dàng 

hơn các thông tin và công cụ đặt phòng trực tuyến. Để tiếp tục thu hút khách du lịch, 

cũng cần có các chính sách linh hoạt hơn về việc huỷ hoặc thay đổi lịch đặt phòng 

hoặc phƣơng tiện đi lại… Vì, sự lựa chọn của du khách cũng sẽ bị ảnh hƣởng rất nhiều 

bởi nguồn cung và chất lƣợng các dịch vụ vận tải; mặc dù Covid-19 cũng đã gây ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến các hoạt động vận tải tại Việt Nam.       
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https://www.gso.gov.vn/ 

https://bvhttdl.gov.vn/ 

https://nhandan.com.vn/dien-dan-dulich/du-lich-viet-nam-2020-phat-huy-noi-luc-trong-bao-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20covid-19-630469/
https://nhandan.com.vn/dien-dan-dulich/du-lich-viet-nam-2020-phat-huy-noi-luc-trong-bao-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20covid-19-630469/
http://www.vtr.org.vn/hoi-nghi-toan-quoc-ve-du-lich-2020-lien-ket-hanh-dong-va-phat-trien.html
https://www.gso.gov.vn/
https://bvhttdl.gov.vn/
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Bùng phát bẫy vay tiền ngân hàng qua mạng 

Hoàng Thị Phương - CQ55/15.02 

iải ngân trong ngày, thủ tục đơn giản”, “không cần đi xa, vay ngay tại 

nhà”, “khoản vay linh hoạt, lãi suất ngân hàng”, “Vay tiền chỉ trong 5 

phút, giải ngân không thế chấp, không mất phí, lãi suất 0%”,… là những 

lời mời gọi hấp dẫn của các “nhân viên ngân hàng rởm” sử dụng các app cho vay 

online quảng cáo thƣờng xuyên trên mạng xã hội. Việc sử dụng công nghệ thông tin 

kết nối ngƣời có vốn và ngƣời cần vốn mà không cần qua ngân hàng đang nở rộ tại 

Việt Nam. 

Quá nhanh, quá nguy hiểm 

Chỉ cần đăng vào một nhóm cho vay online trên Facebook muốn vay một số tiền 

nhất, ngay lập tức sẽ có hàng chục ngƣời với danh nghĩa là nhân viên của app cho vay 

tiền online nhắn tin và đƣa cho bạn những lời chào mời hấp dẫn. Chẳng hẳn nhƣ cho 

vay chỉ trong vòng 5 phút, nhận tiền ngay trong ngày, vay không cần tài sản thế chấp, 

lãi suất 0% hay thậm chí có app còn quả quyết sẽ không liên hệ với ngƣời thân để đòi 

nợ. Với mức lãi suất đƣợc đƣa ra luôn dƣới 20% - mức bị liệt là cho vay nặng lãi hay 

còn gọi là tín dụng đen. Và đến khi “con mồi” đã sập bẫy, ngay lập tức hàng loạt chi 

phí phát sinh đƣợc liệt kê, dẫn tới mức lãi suất khủng khiếp. 

Không chỉ vậy, nhiều app còn thu thập thông tin của ngƣời vay, sau đó sẽ báo 

không đủ điều kiện vay để lấy thông tin lấy thông tin khách hàng đi vay chỗ khác. Chỉ 

khi nhận đƣợc thông báo trả nợ, nhiều ngƣời mới vỡ lẽ đã sập bẫy. 

Vừa qua, Bộ Công an đã có cảnh báo ngƣời dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng mới 

xuất hiện. Cụ thể, các đối tƣợng đã cho vay qua ứng dụng (app, web) trên mạng 

Internet với lãi suất 4,4%/ngày, tƣơng đƣơng 30,8%/tuần, 132%/tháng và cho 

1600%/năm, tất cả các giao dịch của ngƣời vay và ngƣời cho vay tiền đều đƣợc thực 

hiện thông qua mạng Internet và điện thoại di động. Khi ngƣời vay không trả nợ đúng 

hạn sẽ bị các đối tƣợng gọi điện đến số điện thoại của ngƣời thân quen trong danh bạ 

của ngƣời vay tiền tiền nhục mạ, hạ uy tín, gây sức ép, buộc ngƣời vay tiền phải trả nợ. 

Lãi suất “cắt cổ” và những hậu quả của việc vay tiền qua mạng 

Khi đọc qua các cam kết từ những ứng dụng cho vay trên điện thoại, rất nhiều 

ngƣời không nhận ra kẽ hở pháp lý trong giao kèo và chỉ thấy hình thức vay quá thuận 

tiên, quá nhanh. Mọi thứ rất minh bạch nhƣng ở trong chăn mới biết chăn có rận. 

“G 
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Có một chi tiết trong yêu cầu tạo tài khoản ngay từ ban đầu là ứng dụng vay online 

buộc ngƣời vay cho phép truy cập danh bạ điện thoại trên điện thoại của họ. Một khi 

đã cho phép ứng dụng truy cập vào danh dạ thì những kẻ ẩn sau ứng dụng này sẽ biết 

hết bạn bè, ngƣời thân, đồng nghiệp của ngƣời vay. Chúng sẽ dùng chính những mối 

quan hệ này để đe dọa ngƣời vay nếu trả nợ không đúng hạn. Nhiều ngƣời đã phải cầu 

cứu đến cơ quan chức năng khi đòi nợ theo kiểu xã hội đen. 

Rất nhiều những tin nhắn, những đoạn ghi âm của các nạn nhân gửi đến cơ quan 

công an cho thấy cách hành xử, cách đòi nợ kiểu “xã hội đen” của dịch vụ cho vay. 

Chậm tiền lãi vài ngày là những ngƣời vay qua app sẽ nhận đƣợc những lời đe dọa 

kinh khủng. 

Theo một số nạn nhân, hằng ngày họ sẽ nhận khoảng 40-50 cuộc gọi đòi nợ. Có 

một số nhóm đòi nợ còn sử dụng các “chiêu” gây áp lực bằng mạng xã hội: Ghép ảnh 

ngƣời vay là nữ vào hình sex, hình gái mại dâm, ghi thêm dòng chữ “nhận đi khách” 

kèm số điện thoại để biến nạn nhân thành gái bán dâm… đƣa lên các trang web sex. 

Đã có những trƣờng hợp do không chịu nổi những khoản nợ do số tiền lãi lên quá cao, 

và hình ảnh của bản thân bị bôi nhọ trên mạng xã hội nên đã uống thuốc trừ sâu tự tử, 

nhƣng may mắn đƣợc ngƣời nhà phát hiện và cứu chữa kịp thời. 

Tín dụng đen núp bóng 

Có hay không biến tƣớng tín dụng đen trong các ứng dụng cho vay trực tuyến? 

Khoảng trống pháp lý nào khiến loại hình mới đầy rủi ro này có đất tồn tại? Đó là 

những câu hỏi không dễ trả lời đối với một bộ phận ngƣời dùng điện thoại di động. 

Thoạt nhìn các úng dụng vay tiền, có cảm giác mọi thứ rất minh bạch: lãi suất phù hợp 

với khả năng chi trả, phù hợp với quy định pháp luật. Thế nhƣng, ngƣời vay ít để ý đến 

các chính sách liên quan nhƣ chi phí dịch vụ, phí quản lý… 

Một số ngƣời đã tìm hiểu kỹ và biết đến những cái “bẫy” nhƣng vì nhu cầu vay 

nên phải “nhắm mắt”. Đa số những ngƣời vay đều có tâm thế là muốn nhanh chóng tất 

toán khoản vay nhƣng họ quên mất là nếu trong khoảng thời gian thỏa thuận, việc trả 

trƣớc khoản vay cũng sẽ bị phạt với mức phạt rất cao. Những quy định ấy có vẻ rất 

công khai nhƣng lại rất mập mờ. 

Theo quy định của Luật Dân sự, trong chuyện vay, mức lãi suất các bên thỏa thuận 

với nhau nhƣng trong khuôn khổ pháp luật. Và theo điều 201 của Luật Hình sự cũng 

quy định mức nếu mức lãi suất vay từ 100% trở lên thì sẽ bị quy vào tội cho vay nặng 

lãi. Cái bẫy ở đây là sự mập mờ giữa lãi suất thỏa thuận và các khoản phí cũng nhƣ 

cách tính lãi suất. 

Một số tổ chức tín dụng đen dùng nhiều ứng dụng cho vay: Những con nợ vay app 

đầu tiên 5-10 triệu nhƣng đến hạn chƣa kịp trả, họ lại sẵn sàng giới thiệu qua một app 
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khác, có thể vay một khoản khác trả cho khoản này. Vòng xoáy nợ các khoản vay và 

lãi suất, phí… sẽ nhanh chóng tăng cao. Và đã xảy ra những hậu quả đau lòng đối với 

những ngƣời vay là nạn nhân của tín dụng đen nhƣ thế. 

Cần cẩn thận tránh bẫy vay tiền qua mạng 

Nắm bắt tâm lý của ngƣời dân đa số thích sử dụng mạng xã hội trong khi có ngƣời 

có nhu cầu vay tiêu dùng với khoản vay quy mô nhỏ nhƣng hiện bị các ngân hàng, 

công ty tài chính bỏ qua hoặc đƣợc vay nhƣng thủ tục chặt chẽ và đây chính là mảnh 

đất màu mỡ của “cho vay nặng lãi”. Nhiều ngƣời cần tiền gấp, thấy vay tiền dễ dàng 

thƣờng ít để ý tới cái bẫy khi đƣợc giới thiệu vay tiền qua mạng. Khi số tiền nợ ngày 

càng tăng lên họ mới hốt hoảng nhận ra mình bị rơi vào tròng và khi đó mới thấm hậu 

quả của việc vay tiền qua Internet. 

Chính vì thế với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, các app cho vay trực tuyến đang 

nhƣ “nấm mọc sau mƣa”, xuất hiện ngày càng nhiều với đủ mọi hình thức. Theo 

NHNN, bản chất của vay ngang hàng, vay online là dựa trên nền tảng công nghệ số kết 

nối trực tiếp ngƣời đi vay với ngƣời cho vay (nhà đầu tƣ) mà không qua trung gian tài 

chính. Toàn bộ hoạt động vay, trả nợ (gốc, lãi) giữa ngƣời đi vay và ngƣời cho vay 

đƣợc nền tảng giao dịch trực tuyến ghi nhận và lƣu trữ bằng các bảng điện tử, số hóa. 

Theo các chuyên gia kinh tế, hơn ai hết chính khách hàng là ngƣời tự bảo vệ mình 

khi vay tiền qua các app online, cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ khi giao dịch. Phải lựa 

chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thể hiện đầy đủ thông tin: tên công ty, mã số doanh 

nghiệp, địa chỉ, điện thoại… Ngoài ra, website hoặc ứng dụng cho vay phải thể hiện rõ 

các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch nhƣ: công bố rõ ràng chính sách bảo vệ 

thông tin, mẫu hợp đồng, biểu phí... 

Bên cạnh đó, đơn vị cho vay có cung cấp hợp đồng cho ngƣời tiêu dùng tham khảo 

trƣớc khi xác nhận giao dịch hay không cũng là tiêu chí để đánh giá mức độ uy tín. 

Một số biểu hiện nhƣ thông tin công ty mập mờ, không cung cấp hợp đồng vay, thu 

trƣớc phí hồ sơ… là những điều ngƣời dùng phải thực sự cân nhắc để tránh những rủi 

ro đáng tiếc. Các chuyên gia cũng khuyến cáo ngƣời dân nên sử dụng các dịch vụ tài 

chính chính thống, vay từ các ngân hàng hoặc công ty tài chính đƣợc cấp phép để đảm 

bảo an toàn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vtvgo.vn/tin-tuc/bung-phat-bay-vay-tien-ngan-hang-qua-mang-diem-bao-kinh-te- 

           805625.html 

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/bung-phat-bay-vay-tien-ngan-hang-qua-mang-328672.html 

https://24hbinhphuoc.com.vn/sap-bay-chieu-lua-vay-tien-qua-mang/ 

https://vtvgo.vn/tin-tuc/bung-phat-bay-vay-tien-ngan-hang-qua-mang-diem-bao-kinh-te-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20805625.html
https://vtvgo.vn/tin-tuc/bung-phat-bay-vay-tien-ngan-hang-qua-mang-diem-bao-kinh-te-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20805625.html
http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/bung-phat-bay-vay-tien-ngan-hang-qua-mang-328672.html
https://24hbinhphuoc.com.vn/sap-bay-chieu-lua-vay-tien-qua-mang/
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Giám sát tài chính đảm bảo phát triển  
bền vững doanh nghiệp Nhà nước 

Lê Thị Nhung - CQ55/22.07 

iám sát tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng đƣợc đặt lên hàng đầu của quá trình đổi mới và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp, là căn cứ, tiền đề để giúp các doanh nghiệp 

phát triển bền vững. Công tác này đã và đang đƣợc triển khai tích cực từ nhiều năm 

qua và hiện nay đã mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, trƣớc tình hình Covid 

-19 vô cùng phức tạp đang diễn ra, đòi hỏi đặt ra là cần tiếp tục tăng cƣờng và hoàn 

thiện cơ chế giám sát tài chính với doanh nghiệp tài chính để từ đó giúp các doanh 

nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung đƣợc phát triển một cách tốt nhất. 

1. Các vấn đề có liên quan đến giám sát tài Chính của doanh nghiệp Nhà Nước 

Giám sát tài chính là việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá các vấn đề về tài 

chính, chấp hành chính sách pháp luật tài chính của doanh nghiệp. Việc giám sát tài 

chính do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp 

thực hiện. Việc giám sát đƣợc thực hiện theo các phƣơng thức giám sát trực tiếp, gián 

tiếp, giám sát trƣớc, giám sát trong và giám sát sau. Việc kiểm tra, thanh tra đƣợc thực 

hiện theo định kỳ hoặc đột xuất và phải tuân thủ quy định về thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu bao gồm các công ty TNHH một thành 

viên, công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô 

hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; công ty TNHH 

một thành viên do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh thành lập; Tổng công ty Đầu tƣ 

và Kinh doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC). Doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc gồm các công ty 

cổ phần, công ty TNHH từ hai thành viên trở lên do các Bộ quản lý ngành, UBND cấp 

tỉnh là chủ sở hữu vốn đầu tƣ. 

Nội dung giám sát tài chính bao gồm: 

Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nƣớc tại doanh nghiệp; 

Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; 

Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản 

phẩm, doanh thu, dịch vụ, thu nhập, kết quả hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận 

trên tổng tài sản ROA, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nƣớc...); 

G 
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Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với ngƣời lao động. 

Căn cứ kết quả giám sát tài chính, chủ sở hữu đánh giá thực trạng tài chính của 

doanh nghiệp theo các mức độ: đảm bảo an toàn, có dấu hiệu mất an toàn. Trong 

trƣờng hợp có dấu hiệu mất an toàn, chủ sở hữu thực hiện chế độ giám sát đặc biệt, 

đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan. 

2. Thực trạng cơ chế giám sát tài chính của doanh nghiệp Nhà Nước 

Hiện nay, cơ chế giám sát tài chính của doanh nghiệp Nhà nƣớc đang căn cứ thực 

hiện theo các Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Thông tƣ số 200/2015/TT-BTC. Việc 

giám sát hoạt động của doanh nghiệp Nhà nƣớc đƣợc thiết kế một cách cụ thể và chi 

tiết đã giúp nắm bắt kịp thời thực trạng, hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh 

nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.  

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, số lƣợng doanh nghiệp nhà nƣớc đã giảm mạnh,  

cùng với đó là việc thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nƣớc tại doanh 

nghiệp. Mặc dù chỉ chiếm gần 0,4% số lƣợng doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả 

sản xuất, kinh doanh, nhƣng các doanh nghiệp nhà nƣớc vẫn đang nắm giữ nhiều 

nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, chiếm khoảng 25,78% tổng số vốn sản xuất, 

kinh doanh; 23,4% giá trị tài sản cố định và đầu tƣ tài chính dài hạn của các doanh 

nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh; quản lý, khai thác phần lớn tài 

sản thuộc sở hữu toàn dân nhƣ khoáng sản, tài nguyên, kết cấu hạ tầng một số ngành 

then chốt,...  

Ngoài ra, việc giám sát gián tiếp qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã 

từng bƣớc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cƣơng của số đông doanh nghiệp 

Nhà nƣớc, đồng thời tạo ra sự phấn đấu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bƣớc 

gắn việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả công 

tác điều hành, quản trị doanh nghiệp. Qua công tác giám sát, cơ quan quản lý nhà nƣớc 

về tài chính đã có sự cảnh báo với chủ sở hữu doanh nghiệp về những nguy cơ, dấu 

hiệu rủi ro tài chính. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt đƣợc trong quá trình giám sát tài chính của 

doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần nhìn nhận nhƣ: 

Thứ nhất, về phƣơng thức giám sát: Phƣơng thức giám sát gián tiếp không đảm 

bảo tính kịp thời vì chỉ dựa trên báo cáo tài chính hàng năm trong khi đó báo cáo tài 

chính năm của doanh nghiệp thƣờng nộp chậm hoặc rất chậm, chất lƣợng báo cáo 

không đảm bảo. Mặt khác, phƣơng thức giám sát trực tiếp chƣa phát huy hết hiệu quả 

và không đảm bảo tính kịp thời, các hoạt động thanh tra hiện đang thực hiện theo cơ sở 
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kế hoạch hàng năm, thanh tra đột xuất chỉ thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm. Nếu chỉ 

dựa trên các hoạt động này thì khó đảm bảo tính kịp thời và chủ động của hoạt động 

giám sát. 

Thứ hai, thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc lâm vào tình 

trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng. Dù đã trƣớc đó đã có cảnh báo song do tồn 

tại một số hạn chế nhƣ thiếu các chế tài xử lý cụ thể, nên việc khắc phục tình hình tài 

chính tại các doanh nghiệp này chậm hoặc thậm chí xấu đi gây ảnh hƣởng tới hoạt 

động cũng nhƣ hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nƣớc. Các văn bản pháp luật tham 

chiếu còn có sự chồng chéo về quản lý tài chính của Nhà nƣớc đối với doanh nghiệp 

Nhà nƣớc, chƣa bao quát đƣợc hết đối với việc thực hiện giám sát các cấp của doanh 

nghiệp, nhiều doanh nghiệp chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của văn bản.  

Thứ ba, thực tế cho thấy, có nhiều doanh nghiệp chƣa lập kế hoạch kinh doanh và 

kế hoạch tài chính, hay có những doanh nghiệp lập còn sơ sài và chƣa có căn cứ. Việc 

xây dựng các kế hoạch dự kiến trƣớc về quy mô sản xuất, tình hình đầu tƣ và nhu cầu 

tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp trong tƣơng lai chƣa đƣợc quan tâm và xây 

dựng đồng bộ. Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh là cơ sở của các kế hoạch khác nhƣ 

kế hoạch tài chính, cụ thể là kế hoạch huy động vốn, kế hoạch phân bổ vốn cho các 

khâu. Kế hoạch kinh doanh là cơ sở đề ra các dự báo. Các kế hoạch là cơ sở để kiểm 

tra và giám sát độ bền vững và mức độ sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của 

doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn chƣa làm tốt đƣợc điều này. 

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát tài chính đảm bảo phát 

triển bền vững doanh nghiệp Nhà nước 

Một là, về quản lý của Nhà nước 

Cần tách bạch vai trò giữa cơ quan giám sát và cơ quan thực hiện chức năng chủ 

sở hữu để đảm bảo sự độc lập, khách quan của công tác giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả doanh nghiệp. Theo đó, chức năng giám sát của các cơ quan giám sát (Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) cần độc lập tƣơng đối, đồng thời phối hợp cùng cơ 

quan đại diện chủ sở hữu. Cần có cơ chế giám sát thực hiện công khai thông tin của 

các doanh nghiệp và các cơ quan chủ sở hữu, gắn với chế tài cụ thể và đủ mạnh. Đây là 

cơ sở để giúp cho các cơ quan và đơn vị có liên quan thực hiện công việc một cách 

hiệu quả nhất. 

Hai là, cần làm rõ hơn nữa việc thực hiện giám sát vốn đầu tư 

Xác định rõ vai trò đại diện chủ sở hữu đối với vốn Nhà nƣớc đƣợc đem đầu tƣ; 

Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tƣ vốn nhà nƣớc trên các khía cạnh về lợi 

nhuận, hiệu quả gián tiếp về kinh tế, xã hội; Xây dựng bộ tiêu chí giám sát hoạt động 
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đầu tƣ của doanh nghiệp nhƣ: Giám sát hoạt động quốc tế, cấp quản lý trong đầu tƣ, 

giám sát hoạt động đầu tƣ của công ty con…;  Đẩy mạnh sự tham gia giám sát của các 

bên liên quan cụ thể bao gồm Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và ngƣời 

dân đến việc quản lý các hoạt động đầu tƣ của doanh nghiệp. 

Ba là, cần phát huy và đẩy mạnh hơn nữa thẩm quyền cấp vốn đầu tư bằng việc sử 

dụng cấp vốn đầu tư gián tiếp 

Phát triển vốn đầu tƣ gián tiếp thông qua các quỹ nhƣ Quỹ Đầu tƣ phát triển, Quỹ 

Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp sẽ mang lại những ƣu điểm nhƣ: Tạo điều 

kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý do quyền sử dụng vốn Nhà nƣớc tập trung 

vào một đầu mối; Quy định rõ ràng trách nhiệm giải trình, báo cáo và chịu trách nhiệm 

về các khoản đầu tƣ của Nhà nƣớc; Tránh việc quản lý chồng chéo khi thực hiện cấp 

vốn đầu tƣ thông qua các quỹ đầu tƣ quốc gia. Ngoài ra, cần đảm bảo tính kịp thời, 

minh bạch và toàn diện của các kết quả thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp của những 

kỳ quá khứ và hiện tại để là cơ sở để đánh giá tính hiệu quả và mục tiêu của hoạt động 

cấp vốn này. 

Bốn là, tiến hành và thực hiện việc giám sát hoạt động đầu tư thông qua hệ thống 

chỉ số giám sát, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp 

Nhà nước, hoàn thiện bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

Các chỉ tiêu thƣờng đƣợc dùng để theo dõi, đánh giá tình hình tài chính của doanh 

nghiệp gồm doanh thu, lợi nhuận, EBITDA (lợi nhuận trƣớc thuế, trả lãi và khấu hao), 

cổ tức nhà nƣớc đƣợc nhận từ DN, nợ/EBITDA và hệ số nợ. Các chỉ tiêu trên cần đƣợc 

xây dựng đồng bộ và có các văn bản quy định cụ thể để từ đó là cơ sở giúp công tác 

thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất. Với mỗi hệ số tài chính, khi dùng để đánh giá 

cần sử dụng một cách đồng bộ để có cái nhìn toàn cảnh, cần xem xét chi tiết các bộ 

phận cấu thành nên các hệ số. Đây là mục tiêu quan trọng để xác định cũng nhƣ phản 

ánh tính kinh tế và hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nƣớc qua từng giai đoạn, thời kỳ. 
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Nâng cao hiệu quả cổ phần hoá doanh 
nghiệp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay 

Hồ Phương Linh - CQ55/22.08 

1. Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước là gì? 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp (DN) thuộc sự quản lý của Nhà nƣớc là chính sách 

đúng đắn nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tƣ, phát triển kinh tế. Hiểu nôm na là Nhà 

nƣớc bán bớt số cổ phần của mình cho các nhà đầu tƣ chiến lƣợc, đầu tƣ tƣ nhân, huy 

động nguồn vốn của họ vào việc sắp xếp, quản trị bộ máy DN. Đây là “bài học” kinh 

nghiệm đƣợc rút ra sau khi hàng loạt các tập đoàn, tổng công ty nhà nƣớc lâm vào tình 

trạng thua lỗ, vay nợ hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng, để lại gánh nặng cho xã hội. 

Qua đó, việc điều tiết kinh tế đƣợc tuân theo quy luật thị trƣờng, hạn chế “mệnh lệnh” 

hành chính, huy động đƣợc nguồn lực thật sự cho phát triển. 

Việc tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc (DNNN) những năm gần 

đây càng diễn ra mạnh mẽ với nhiều chủ trƣơng, chính sách đƣợc thực hiện nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn trong toàn bộ nền kinh tế, tăng năng lực quản trị DN Nhà 

nƣớc, giữ gìn thƣơng hiệu, ngành nghề kinh doanh, tránh phá sản,… Trong thời gian 

tới, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn vẫn đƣợc xem là nhiệm vụ trọng tâm để tái cơ cấu 

DNNN, nâng cao hiệu quả DNNN. 

2. Thực trạng Cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 

Một số kết quả đạt được 

Cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2016-2020 tập trung hơn vào việc xác định tiêu chí, 

danh mục phân loại DNNN cụ thể theo từng năm, từng bộ, ngành, địa phƣơng và tập 

trung nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đạt đƣợc một số kết quả cụ thể: 

Thứ nhất, tiến trình CPH giai đoạn 2016-2020 đã đƣợc đẩy mạnh hơn, tập trung 

vào tăng giá trị CPH, thoái vốn nhà nƣớc thay cho việc giảm mạnh về số lƣợng doanh 

nghiệp đƣợc CPH, do đó giá trị các khoản thu từ CPH và thoái vốn trong giai đoạn này 

cao hơn so với giai đoạn trƣớc đó. Tính từ năm 2016 cho đến 6 tháng đầu năm 2019, 

cả nƣớc đã CPH đƣợc 162 DN, với tổng quy mô vốn đƣợc xác định lại đạt 205.433,2 

tỷ đồng, bằng 108% tổng giá trị vốn nhà nƣớc tại các DN CPH giai đoạn 2011-2015. 

Tổng số thu từ CPH, thoái vốn lũy kế từ năm 2016 đến nay đạt hơn 218.255,691 tỷ 

đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ CPH, thoái vốn của cả giai đoạn liền trƣớc. 
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Thứ hai, quy mô DN CPH giai đoạn này lớn hơn trƣớc đây, có nhiều DN quy mô 

vốn trên 1.000 tỷ đồng (chiếm 17%) tính theo giá trị thực tế của DN.  

Thứ ba, hình thức CPH phổ biến nhất là bán một phần vốn Nhà nƣớc cho các cổ 

đông chiến lƣợc, bán cho ngƣời lao động, bán cho tổ chức công đoàn và bán đấu giá 

công khai; đẩy mạnh đấu giá cạnh tranh trên thị trƣờng và đẩy mạnh niêm yết các DN 

sau CPH. Nhà nƣớc nắm giữ một phần và thực hiện thoái vốn có lộ trình. Theo đó, tỷ 

trọng vốn Nhà nƣớc trong tổng vốn điều lệ của các DN CPH đều cao, nắm quyền chi 

phối và thực hiện thoái vốn đến năm 2020. 

Thứ tư, phân theo ngành, các DNNN CPH chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích về cấp, thoát nƣớc, môi trƣờng đô thị,... 

Thứ năm, phân theo đại diện CPH, DNNN trong danh sách CPH giai đoạn 2017  - 

2020 thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chiếm 70,4%; thuộc các bộ, 

ngành chiếm khoảng 29,6%. 

Hạn chế và nguyên nhân 

Một là, so với kế hoạch đặt ra, cả tiến độ CPH và thoái vốn tại các DN có vốn nhà 

nƣớc đều chậm, tỷ lệ còn thấp so với kế hoạch đề ra. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 

2019 mới chỉ hoàn thành CPH 37/127 DN (đạt 28%), thoái vốn chỉ đạt 21,8% kế 

hoạch đề ra trong giai đoạn 2017-2020. Xét tổng thể thời gian qua, mặc dù đã có tới 

hơn 95% DNNN đƣợc CPH nhƣng tổng số vốn nhà nƣớc đƣợc bán ra mới khoảng 8%. 

Hai là, khung pháp lý cho các DN trong quá trình CPH và hậu CPH chƣa đƣợc 

hoàn thiện. Trong đó, chính sách thu hút cổ đông chiến lƣợc còn nhiều ràng buộc về 

mặt chính sách đối với việc tìm nhà đầu tƣ chiến lƣợc (ngoài các ràng buộc về điều 

kiện tiêu chuẩn nhà đầu tƣ chiến lƣợc đối với từng DN). 

Ba là, vai trò, nhận thức của bộ máy lãnh đạo, ngƣời đứng đầu đơn vị, DN sau 

CPH chƣa cao, chƣa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, chƣa 

công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc thị trƣờng, chống 

“lợi ích nhóm” trong CPH và thoái vốn nhà nƣớc. Nhận thức tƣ duy và trình độ quản 

lý của ngƣời đứng đầu DN ít thay đổi khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công 

ty cổ phần, dẫn đến vẫn có sự chây ỳ, thụ động gây ảnh hƣởng tiêu cực đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh 

doanh tại một số đơn vị trực thuộc vẫn theo tƣ duy cũ, nặng tính bao cấp, hành chính. 

Quyết định của bộ máy lãnh đạo công ty, ngƣời đại diện phần vốn nhà nƣớc còn phụ 
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thuộc vào quyết định của Nhà nƣớc, còn nặng nề cơ chế xin - cho, ảnh hƣởng đến sự 

chủ động của DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không bắt kịp xu hƣớng 

công nghệ.  

Bốn là, quy mô DN và thực hiện cấu trúc lại của DN trƣớc khi CPH: Nhiều DNNN 

hoạt động không hiệu quả từ trƣớc khi CPH dẫn đến sau CPH không có cải thiện về 

hiệu quả hoạt động.  

Trong khi hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh của các DNNN thấp hơn nhiều so 

với DN FDI và DN ngoài nhà nƣớc; hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ (ICOR) của 

khối DNNN trong giai đoạn 2011 - 2017 cao hơn nhiều so với hai khu vực DN còn lại. 

Không chỉ thâm dụng vốn, tăng trƣởng DNNN còn có đặc điểm thâm dụng đất đai và 

tập trung vốn con ngƣời nhƣng giá trị gia tăng không tƣơng xứng với nguồn lực nắm 

giữ. Nhiều DNNN có lãi không phải từ ngành, nghề kinh doanh chính mà nhờ cho thuê 

quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp Nhà nƣớc đang sử dụng một khối lƣợng lớn đất đai 

có giá trị cao, nhƣng nguồn tài nguyên này lại chƣa đƣợc hạch toán chi phí đầy đủ nên 

cũng làm giảm hiệu quả sử dụng. 

Nếu không xử lý triệt để tồn tại tài chính trƣớc khi CPH, DNNN sẽ gặp nhiều khó 

khăn sau CPH (giải quyết tranh chấp về tài sản, đất đai, lao động, trợ cấp, công nợ...). 

Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, hầu hết các DNNN thực hiện cơ cấu lại, CPH, 

thoái vốn đều có quy mô khá lớn với các tổng công ty và tập đoàn có nhiều công ty 

con, công ty liên kết, đóng vai trò “chủ lực, chủ đạo” của Nhà nƣớc. 

3. Một số khuyến nghị 

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phục vụ quá trình cơ cấu lại 

doanh nghiệp Nhà nƣớc giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung vào các nội dung 

nhƣ hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ, kém hiệu quả. 

Bên cạnh đó, xây dựng danh mục tiêu chí doanh nghiệp nhà nƣớc thực hiện cổ 

phần hóa, thoái vốn theo hƣớng tạo chủ động, gắn trách nhiệm cho cơ quan đại diện 

chủ sở hữu quyết định tiến độ thời gian việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nƣớc 

tại doanh nghiệp. Có cơ chế giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

Xem xét các quy định về xử lý đất đai đối với các DN quản lý nhiều đất đai, quản 

lý đất đai ở những vị trí có lợi thế thƣơng mại cao, đánh giá mức độ sử dụng so với 

nhu cầu và quỹ đất đƣợc giao cho DN để xem xét tính hiệu quả, đồng thời có biện 
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pháp thu hồi lại phần đất đã giao cho DN nhƣng không đƣợc sử dụng trƣớc khi CPH, 

bổ sung các chế tài đối với việc DN làm thất thoát diện tích đất của Nhà nƣớc giao 

trong quá trình sử dụng. 

Cần đẩy mạnh việc yêu cầu các DN tuân thủ quy định về niêm yết trên sàn chứng 

khoán sau IPO và kèm với đó là quyết liệt thực hiện các chế tài đối với các trƣờng hợp 

chậm trễ hoặc chây ỳ. Sau thời gian quy định, DN chƣa niêm yết đƣợc, cần có trách 

nhiệm báo cáo, giải trình các vấn đề, nêu rõ các nguyên nhân và cam kết thời hạn để 

tháo gỡ. Đồng thời, cam kết trách nhiệm của ngƣời đứng đầu DN cũng nhƣ ngƣời đại 

diện phần vốn nhà nƣớc trong các DN này. Yêu cầu các DN sau CPH phải niêm yết 

trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu, đồng thời có thể xem 

xét nâng mức xử phạt vi phạm hành chính lên đủ mạnh để các DN phải tuân thủ. 

Bổ sung tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế tài bảo đảm thực hiện cam kết đối với 

cổ đông chiến lƣợc. Nguyên tắc đối với quy định về cổ đông chiến lƣợc cần phải bảo 

đảm tính phù hợp về lĩnh vực, ngành, nghề của cổ đông chiến lƣợc với ngành, nghề 

kinh doanh chính của DN sau CPH, bảo đảm các cam kết của cổ đông chiến lƣợc về 

các vấn đề an sinh xã hội, giữ gìn thƣơng hiệu quốc gia, an ninh quốc phòng, hƣớng 

đến gắn kết lâu dài với DN thay cho mục tiêu ngắn hạn. Rà soát và bổ sung, hoàn thiện 

các quy định trong các văn bản luật chuyên ngànhđể tạo sự đồng bộ giữa các quy định. 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về thoái vốn DN CPH: Cần tiếp tục sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và làm rõ hơn các nội dung hƣớng dẫn 

trong Thông tƣ số 59/2018/TT-BTC đối với vấn đề xác định giá trị tài sản vô hình, đặc 

biệt là giá trị văn hóa, lịch sử; giải quyết mối quan hệ giữa việc thuê tổ chức thẩm định 

giá với vấn đề chịu trách nhiệm của chủ sở hữu về kết quả định giá. Trên cơ sở đó, 

cần phải sửa đổi, làm rõ hơn các hƣớng dẫn, quy định đối với nội dung này, quy 

định rõ các yếu tố có thể tham khảo so sánh, mức độ chịu trách nhiệm với từng bên 

có liên quan. 

Thứ ba, xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nƣớc giai đoạn 2021-2025 

một cách toàn diện, đổi mới công tác quản lý doanh nghiệp thông qua áp dụng công 

nghệ thông tin, áp dụng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, cơ cấu lại sản 

phẩm, ngành nghề phù hợp với mục tiêu phát triển của vùng kinh tế, định hƣớng phát 

triển của ngành, lĩnh vực hoạt động. Ngƣời đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ 

đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nƣớc trực thuộc xây dựng, trình cấp 
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có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả 

phƣơng án đƣợc duyệt, không để kéo dài, không để chậm trễ, gây thất thoát tài sản của 

Nhà nƣớc, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. 

Thứ tư, xác định đối tƣợng mua cổ phần và cơ cấu phân chia cổ phần một cách hợp 

lý và đúng đắn đối với trƣờng hợp thoái vốn, tìm kiếm nhà đầu tƣ chiến lƣợc của các 

DN sau CPH. Cách thức mới trong thực hiện CPH DNNN đang theo hƣớng trực tiếp 

đàm phán với các nhà đầu tƣ lớn, có tiềm năng. Nếu không giải quyết đƣợc bài toán về 

cách thức bán cổ phần phù hợp, tình trạng xé lẻ cổ phần, thậm chí ế, nhƣ đã từng xảy 

ra trong nhiều đợt IPO của các DN trƣớc đó sẽ tái diễn, lộ trình thoái vốn của các DN 

sau CPH và tìm kiếm nhà đầu tƣ chiến lƣợc sẽ không thể thành công.  

Thứ năm, nâng cao nhận thức đúng đắn về quản trị DN, vai trò, sứ mệnh của DN 

sau CPH. Theo đó, cải thiện quản trị DN là áp dụng các nguyên tắc quản trị DN hiện 

đại theo thông lệ quốc tế (tính độc lập của giám đốc, vai trò của ban quản trị và quyền 

lợi của cổ đông, công khai và minh bạch thông tin). Củng cố mô hình cơ quan đại diện 

chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cơ cấu lại của các doanh nghiệp Nhà nƣớc. 

Tăng cƣờng giám sát, kiểm tra của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nƣớc tại doanh nghiệp và 

cơ quan đại diện chủ sở hữu khác. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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            hoa%2C-thoai-von-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc.aspx 

 https://nhandan.com.vn/chungkhoan-doanhnghiep/co-phan-hoa-doanh-nghiep-ngay-cang- 

            kho-613598/ 

 https://baotainguyenmoitruong.vn/day-nhanh-tien-do-co-phan-hoa-doanh-nghiep- 

            nha-nuoc-320212.html 
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https://nhandan.com.vn/chungkhoan-doanhnghiep/co-phan-hoa-doanh-nghiep-ngay-cang-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kho-613598/
https://baotainguyenmoitruong.vn/day-nhanh-tien-do-co-phan-hoa-doanh-nghiep-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nha-nuoc-320212.html
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Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến  

hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam 

Nguyễn Kim Kiên - CQ56/11.06 

Vũ Tường Vân - CQ56/11.07 

Nguyễn Thị Thu Phương - CQ56/08.01 

 

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp (DN) 

ngành vật liệu xây dựng (VLXD) nói riêng là mục tiêu, yêu cầu và động cơ hoạt động 

của doanh nghiệp. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, kiểm định mức độ và xu hướng 

tác động của từng nhân tố đến hiệu quả kinh doanh của DN là chủ đề thu hút sự quan 

tâm không chỉ của các nhà quản lý DN mà còn của nhiều bên có liên quan. Nhóm tác 

giả sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến theo phương pháp bình phương nhỏ 

nhất (OLS) để ước lượng, kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 

của DN thông qua các chỉ tiêu khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp doanh nghiệp 

vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020. Kết quả từ mô 

hình giúp các tác giả có căn cứu đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 hiện nay.  

1. Xây dựng các giả thiết nghiên cứu 

Hiệu quả kinh doanh (HQKD) là mục tiêu và động cơ hoạt động của một doanh 

nghiệp, chịu sự tác động của rất nhiều các nhân tố ảnh hƣởng khác nhau. Hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp thƣờng đƣợc đánh giá qua các chỉ tiêu ROA, ROE, ROS. 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của DN VLXD niêm yết 

tại Việt Nam sẽ cung cấp thông tin thích hợp hơn cho các quyết định của các chủ thể 

quản lý cũng nhƣ các nhà đầu tƣ. Trên cơ sở sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính, báo 

cáo thƣờng niên của 64 DN VLXD niêm yết trong giai đoạn 2014 – 2020, thông qua 

hồi quy đa biến theo mô hình FEM để đo lƣờng sự tác động của các nhân tố ảnh hƣởng 

tới hiệu quả kinh doanh của các DN VLXD niêm yết tại Việt Nam. Đề tài đã sử dụng 
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biến phụ thuộc là ROA và 6 biến độc lập lần lƣợt để xem xét sự tác động lẫn nhau giữa 

các nhân tố này dựa trên các giả thuyết:  

1. Các doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ vay thì càng có hiệu quả kinh doanh thấp; 

2. Các doanh nghiệp có tỷ lệ đầu tư tài sản cố định cao thì hiệu quả kinh doanh cao;  

3. Các doanh nghiệp có số vòng quay nợ phải thu càng lớn thì hiệu quả kinh  

doanh càng cao;  

4. Quy mô doanh nghiệp niêm yết ngành vật liệu xây dựng lớn có hiệu quả kinh  

doanh cao;  

5. Khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp càng cao thì hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp càng cao; 

6. Doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 

càng cao có hiệu quả hoạt động kinh doanh càng cao.  

Cụ thể, mô hình hồi quy tuyến tính có dạng nhƣ sau: 

ROAit = α + β1*LEVit + β2*TTSCit +β3*VQTit + β4*SIZEit + β5*CRit + 

β6*GROWTHit + u1 

Trong đó: 

Bảng 1: Thống kê các biến độc lập trong mô hình 

Tên biến Kí hiệu Công thức xác định Kì vọng 

Đòn bẩy tài chính LEV LEV = Nợ phải trả / Tổng tài sản (-) 

Tỷ lệ đầu tư TSCĐ  TTSC TTSC = Tài sản cố định / Tổng tài sản (+) 

Khả năng quản trị  

nợ phải thu 
VQT 

VQT = Doanh thu / Nợ phải thu ngắn hạn 

bình quân 
(+) 

Quy mô doanh nghiệp  SIZE SIZE = Ln (tổng tài sản) (+) 

Khả năng thanh toán 

hiện hành 
CR 

CR = Tài sản lưu động (TSNH) / Nợ  

ngắn hạn 
(+) 

Tỷ lệ tốc độ tăng trưởng 

doanh thu 
GROWTH 

GROWTH = (Doanh thu kỳ này - Doanh thu 

kỳ trước)*100 / Doanh thu kỳ trước 
(+) 
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Bảng 2: Kết quả ước lượng mô hình sau kiểm định 

                                                                              

       _cons     4.011289   .8491918     4.72   0.000     2.346904    5.675674

      growth     .0085317   .0024901     3.43   0.001     .0036511    .0134123

        size     .0564891   .0228352     2.47   0.013      .011733    .1012453

          cr     .0113494   .0251451     0.45   0.652    -.0379342     .060633

         vqt     .1199815   .0216505     5.54   0.000     .0775474    .1624156

        ttsc    -1.411557    .711858    -1.98   0.047    -2.806773   -.0163408

         lev    -4.837832   .9468331    -5.11   0.000    -6.693591   -2.982073

                                                                              

         roa        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 
Nguồn: Số liệu được tính toán từ phần mềm Stata 

Tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy đa biến để nghiên cứu tác động của các nhân 

tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành VLXD 

niêm yết tại Việt Nam.  

Kết quả hồi quy đƣợc trình bày trong hình cho 64 doanh nghiệp VLXD niêm yết 

trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Mức độ giải thích của mô hình về các biến 

tƣơng quan ý nghĩa thống kê với biến ROA ở mức ý nghĩa 5%. Biến CR tƣơng quan 

không có ý nghĩa thống kê với ROA đƣợc loại bỏ ra khỏi mô hình. Sự tác động đƣợc 

giải thích cụ thể qua phƣơng trình hồi quy sau: 

ROAi =  4,011289 + (-4,837832)  LEVi + (-1,411557) TTSCi + 0,1199815 

VQTi + 0,0564891 SIZEi + 0,0085317 GROWTHi + ui 

* Đòn bẩy tài chính (LEV): LEV là nhân tố tác động đến ROA ở mức ý nghĩa 5%. 

Hệ số tƣơng quan của biến LEV là -4,837832 cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa 

đòn bẩy tài chính với HQKD. Doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ vay thì HQKD 

càng giảm do đòn bẩy tài chính có thể giúp công ty gia tăng doanh thu, từ đó tăng lợi 

nhuận nhƣng nếu sử dụng không hiệu quả thì công ty dễ dàng bị đẩy đến bờ vực phá 

sản. Điều này hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng giả thuyết ban đầu.  

* Tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản (TTSC): Hệ số tƣơng quan của TTSC là -

1,411557 cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa TTSC với ROA ở mức ý nghĩa 5%. 

Kết quả này trái ngƣợc giả thuyết ban đầu, cho thấy trong giai đoạn 2014 – 2020 các 

DN càng tập trung đầu tƣ vào tài sản cố định nhƣng hiệu quả kinh doanh không đƣợc 

cải thiện, thậm chí còn suy giảm. Chi phí đầu tƣ tài sản cố định trong giai đoạn này khá 

lớn sẽ làm gia tăng rủi ro đối với các vấn đề sử dụng vốn hiệu quả, giảm khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp.  
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Một số lí do hiện hữu thực tế tại Việt Nam là ở thời điểm cuối năm 2019 đầu năm 

2020 đã gặp khó khăn về dịch bệnh Covid-19 khiến việc tiêu thụ VLXD đình trệ, 

doanh nghiệp khó quay vòng vốn, đồng thời tỷ lệ đầu tƣ vào tài sản cố định vẫn lớn 

khiến HQKD bị giảm. 

* Quản lý nợ phải thu (VQT): Hệ số tƣơng quan của DN là 0,1199815 cho thấy 

mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa VQT với ROA. Các doanh nghiệp quản lý tốt công tác 

thu hồi nợ giúp doanh nghiệp thu hồi các khoản vốn bị chiếm dụng, luồng tiền mặt gia 

tăng, tạo ra sự chủ động cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Điều 

này có thể dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng, từ đó làm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.    

* Quy mô công ty (SIZE): Quy mô doanh nghiệp (SIZE) có tác động rõ rệt đến 

hiệu quả kinh doanh của các công ty VLXD niêm yết. Hệ số tƣơng quan dƣơng cho 

thấy quy mô DN có tác động cùng chiều tới ROA. Kết quả này hàm ý các DN trong 

mẫu nghiên cứu có quy mô càng lớn sẽ có hiệu quả kinh doanh càng cao.  

* Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần (GROWTH): Kết quả cho thấy, tốc độ tăng 

trƣởng doanh thu có ảnh hƣởng lớn tới HQKD của các DN VLXD trong giai đoạn 

2014 - 2020, sự tác động này là tác động cùng chiều. Nghĩa là các doanh nghiệp có tốc 

độ tăng trƣởng doanh thu tốt thì hiệu quả kinh doanh cũng sẽ cao hơn. Vì tốc độ tăng 

trƣởng doanh thu của doanh nghiệp thể hiện đƣợc tiềm lực kinh tế, sự ổn định của 

doanh nghiệp và mức tăng trƣởng của doanh nghiệp.  

2. Giải pháp đề xuất 

Dựa vào kết quả phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới HQKD các DN VLXD, 

Nhóm tác giả đã đƣa ra nhận định và đề ra một số giải pháp để nâng cao HQKD của 

các DN. 

2.1. Nhóm giải pháp cơ bản cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại 

Việt Nam 

Một là: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ph  hợp với đ c th  và điều kiện cụ thể của 

từng doanh nghiệp 

Những bất cập trong cấu trúc vốn là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu 

quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, thế mạnh mà 

doanh nghiệp có đƣợc. Vì vậy, việc xác định yếu tố nào mà nguồn vốn tự có của 

doanh nghiệp không đủ đáp ứng hoặc nếu sử dụng nguồn vốn vay thì sẽ đem lại lợi 
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nhuận cao hơn để từ đó có thể đƣa ra các quyết định phù hợp là điều cần thiết đối với 

các doanh nghiệp. 

Đối với nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ: Giảm hệ số nợ, thực hiện phƣơng 

án sáp nhập, hợp nhất nhằm mở rộng quy mô vốn và tăng năng lực cạnh tranh. 

Đối với nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn và trung bình: Tái cơ cấu nguồn vốn 

theo hƣớng gia tăng hệ số  có thể khuếch đại khả năng sinh lời của vốn chủ  cần rà 

soát và kiểm soát chặt chẽ các dự án, chƣơng trình đầu tƣ. Nhằm đảm bảo khai thác dự 

án có hiệu quả để thu hồi vốn và trả nợ đúng hạn, có phƣơng án dự phòng và phòng 

ngừa rủi ro. 

Bên cạnh đó, để doanh nghiệp có thể tận dụng mọi kênh huy động vốn nhƣ tăng 

lƣợng cổ phiếu phát hành trên thị trƣờng chứng khoán hoặc phát hành cổ phiếu cho đội 

ngũ lao động trong doanh nghiệp. Nguồn vốn huy động nên đƣợc doanh nghiệp sử 

dụng hợp lý trong việc đầu tƣ tài sản để mở rộng quy mô kinh doanh.  

Hai là: Kiểm soát ch t chẽ đầu tư và sử dụng TSCĐ một cách hiệu quả  

Đối với ngành VLXD, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản 

xuất kinh doanh nhƣng có hiệu quả hay không còn tùy vào việc sử dụng tài sản đó nhƣ 

thế nào chứ không phải giá trị tài sản lớn là hiệu quả. 

Để sử dụng tài sản hiệu quả và mang tính lâu dài:  

Cần quản lý chặt chẽ việc đầu tƣ máy móc thiết bị mới, nâng cao chất lƣợng dây 

chuyển sản xuất để nâng cao công suất sản xuất sản phẩm. 

Tích cực đổi mới khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ để nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh, tăng cƣờng khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của thị 

trƣờng. Doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin về thị trƣờng công nghệ, thời gian sản 

xuất, có sự so sánh với các sản phẩm cùng loại giữa các thị trƣờng để đảm bảo chất 

lƣợng công nghệ đã đầu tƣ. 

Ba là: Quản lý ch t chẽ tình hình công nợ.  

Đòn bẩy tài chính mức độ ảnh hƣởng khá lớn vậy nên việc quản lý chặt chẽ tình 

hình công nợ là điều cần thiết để các DN không bị dẫn đến các tình trạng phá sản do 

vay nợ không kiểm soát. 

Một số giải pháp cho vấn đề này đó là: 

Phân loại theo “tuổi nợ‟‟; 

Thực hiện thị trƣờng hóa việc xử lý nợ.  
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2.2. Nhóm giải pháp bổ trợ cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại 

Việt Nam 

Một là: Tăng cường liên kết kinh tế 

Để khắc phục đƣợc những điểm yếu của mình, việc tăng cƣờng liên kết là điều nên 

đƣợc chú ý tới giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tƣ nhân. Việc liên kết 

giúp cho các doanh nghiệp còn đang thiếu sót sẽ bù đắp đƣợc những vấn đề khó khăn 

đang phải đối mặt, vừa khai thác đƣợc thế mạnh của mình. 

Đây là một yếu tố hết sức quan trọng giúp cho doanh nghiệp ổn định đƣợc nguồn 

hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, giảm những chi phí do nhập khẩu nguyên vật liệu với 

giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hai là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin 

với các thị trường trong và ngoài nước, tăng tỷ lệ tốc độ tăng trưởng doanh thu 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy việc tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu ảnh hƣởng với 

mức độ đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp ngành vật 

liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam, vì vậy việc chú trọng về sản phẩm và marketing 

đƣa sản phẩm đến các thị trƣờng trên thế giới là điều vô cùng quan trọng. 

Ba là: Nâng cao năng lực và trình độ quản lý doanh nghiệp 

Trong bối cảnh kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực nói chung, đào tạo cán bộ quản lý nói riêng trở thành 

nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp hiện đại, đồng thời là chiến lƣợc đƣợc 

các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò và nguyên tắc quản trị; 

- Chủ động áp dụng các công cụ để nâng cao chuẩn mực quản trị công ty; 

- Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế nội bộ. 

3. Kết luận 

Lĩnh vực VLXD có đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của 

đất nƣớc cũng nhƣ sự phát triển riêng của ngành xây dựng. Tuy nhiên trƣớc những 

thách thức hiện hữu nhƣ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang là một vấn đề gây ảnh 

hƣởng trực tiếp tới nguồn cung vật liệu cũng nhƣ đầu ra, ngay cả thị trƣờng trong và 

ngoài nƣớc đều gặp khó khăn. Việc đánh giá, phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự 

phát triển của doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết cần đƣợc đặt lên để đƣa có thể đƣa ra 

https://nhanh.vn/tat-tan-tat-thu-tuc-dang-ky-ho-kinh-doanh-ca-the-cho-nguoi-moi-bat-dau-n57045.html
https://nhanh.vn/tat-tan-tat-thu-tuc-dang-ky-ho-kinh-doanh-ca-the-cho-nguoi-moi-bat-dau-n57045.html
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những phƣơng án, chính sách phù hợp giúp ổn định và khắc phục những khó khăn 

hiện nay. 

Từ kết quả nghiên cứu mô hình cũng nhƣ qua nghiên cứu tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam , để 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp cần phải xây dựng cấu trúc nguồn 

vốn hợp lý, đầu tƣ hiệu quả tài sản cố định và nâng cao khả năng quản trị nợ phải thu 

và khả năng thanh toán hiện hành. Để giải quyết một số vấn đề nêu trên và giúp khắc 

phục những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nhóm tác giả đã đề xuất một 

số ý kiến phù hợp cho tình hình hiện nay. Đó cũng là cơ sở tiếp tục nghiên cứu, 

khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại Việt Nam nhằm phát 

huy tốt đa khả năng của các doanh nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho 

khu vực. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Đỗ Dương Thanh Ngọc (2011), Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ 

kinh tế, trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

TS. Trương Bá Thanh, Th.S Trần Đình Khôi Nguyên (2001), Giáo trình Phân tích hiệu quả kinh 

doanh, NXB Giáo dục Đà Nẵng . 

Ths. Nguyễn Minh Tân (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ), Ths. Tăng Thị Ngân 

(Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ), Ths. Lâm Hải Bằng (Bưu điện huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu) (2020), Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Bạc Liêu. 

Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2015), Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài 

chính. 

John Rand và Finn Star (2002), Enterprise Growth and Survival in Vietnam: Does Government 

Support Matter? 

Possible Impacts of COVID-19 on Construction Markets, SNC-LAVALIN news. 

Stewart  C.  Myers,  Stuart  M. Turnbull  (1977), Capital Budgeting and the Capital Asset Pricing 

Model: Good News and Bad News. 



25 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  Taäp 06/2021 

  

An ninh tài chính doanh nghiệp  

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Nguyễn Thị Phương Linh - CQ56/03.01 

     Nguyễn Minh Đức - CQ56/21.13 

 

Trong hệ thống tài chính nói chung, tài chính doanh nghiệp là một bộ phận quan 

trọng, bất kỳ yếu kém nào của tài chính doanh nghiệp đều tác động mạnh mẽ đến sự ổn 

định, phát triển của hệ thống tài chính. Những năm qua, doanh nghiệp Việt Nam đã và 

đang có bước phát triển nhanh chóng. Khu vực doanh nghiệp trở thành khu vực kinh tế 

đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, doanh nghiệp 

Việt Nam đang phải đối m t với nhiều nguy cơ, thách thức mới, đe dọa sự an toàn, ổn 

định, phát triển của khu vực này. Trong đó, vấn đề an ninh tài chính trở thành một 

trong những yếu tố then chốt, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  

1. An ninh tài chính doanh nghiệp là gì? 

An ninh tài chính doanh nghiệp (AN TCDN) chỉ một trạng thái ổn định về tình 

hình tài chính trong giới hạn an toàn theo các chỉ tiêu và phƣơng pháp đánh giá 

nhất định.  

Trong đó, khái niệm ổn định đƣợc hiểu là các hoạt động liên quan đến tiền và 

tƣơng đƣơng tiền phải diễn ra bình thƣờng, không biến động đột ngột, gồm tiền và 

tƣơng đƣơng tiền, hàng tồn kho, đầu tƣ tài chính, các khoản phải thu ngƣời mua 

hàng… Khái niệm an toàn là mọi hoạt động liên quan đến tài sản và nguồn vốn 

không bị rủi ro, mất mát khi DN gặp phải rủi ro trong quá trình thực hiện hoạt động 

kinh doanh. 

Nhƣ vậy, về bản chất, AN TCDN là mức độ an toàn hợp lý đƣợc chấp nhận trong 

hoạt động tài chính của DN thông qua các chỉ tiêu tài chính nhƣ các hệ số đánh giá khả 

năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

vốn chủ sở hữu… 
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2. Thực trạng an ninh tài chính doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, về số lƣợng doanh nghiệp: Theo số liệu điều tra và cập nhật của ngành 

Thống kê tại thời điểm 31/12/2018, cả nƣớc có 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động 

có kết quả sản xuất kinh doanh tăng 9,0% so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, có 

269.169 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm 44,1%; có 45.737 doanh nghiệp kinh 

doanh hòa vốn, chiếm 7,5%; có 295.731 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, chiếm 48,4%. 

Bình quân giai đoạn 2016-2018 số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh cả nƣớc là 558.703 doanh nghiệp, tăng 47,8% so với bình quân giai đoạn 

2011-2015.  

Thứ hai, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam đƣợc 

nâng cao dần, điều đó thể hiện trên một số nội dung: Bình quân giai đoạn 2016-2018 

mỗi năm doanh nghiệp đang hoạt động, có kết quả SXKD tạo ra 828,36 nghìn tỷ đồng 

lợi nhuận trƣớc thuế, tăng 80,8% so với mức lợi nhuận thu đƣợc bình quân giai đoạn 

2011-2015. Theo phƣơng pháp phân tích chỉ tiêu tài chính để đánh giá hệ số tín nhiệm 

đối với các doanh nghiệp của một số ngân hàng trong nƣớc nhƣ BIDV, VCB,… tỷ suất 

lợi nhuận trƣớc thuế so với vốn chủ sở hữu ở mức tốt, bình quân giai đoạn 2016-2019 

ở mức 8,7%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với giai đoạn 2011-2015. Tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu cũng có xu hƣớng tăng, giai đoạn 2011-2015 là 3,7%, bình quân giai 

đoạn 2016-2018 là 4,0%.  

Thứ ba, tốc độ luân chuyển vốn của các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bƣớc tăng 

lên. Năm 2016, trung bình một đồng vốn bình quân bỏ vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh, doanh nghiệp thu về 1,42 đồng doanh thu thuần và tăng lên 1,56 vào năm 2018. 

Cân bằng tài chính doanh nghiệp Việt Nam ở mức khá. Số doanh nghiệp có lƣu 

chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dƣơng chiếm tỷ trọng cao trong 

doanh nghiệp. 

Thứ tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều 

điểm yếu. Số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lỗ còn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh 

dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay. Phần lớn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất 

kinh doanh bình quân của doanh nghiệp Việt Nam còn có nhiều bất ổn. Theo sách 

trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020, chỉ tiêu hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 

(ROE) năm 2018 đạt 7,6%, bằng 0,76 lần năm 2017; hiệu suất sinh lợi trên doanh thu 

thuần (ROS) đạt 3,8%, bằng 0,89 lần năm 2017. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và 

vốn bình quân kinh doanh Việt Nam đang còn chậm.  
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3. Một số nguy cơ, thách thức đối với an ninh tài chính doanh nghiệp trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế 

giới, những nguy cơ, thách thức đối với AN TCDN ngày càng gia tăng, trong đó nổi 

lên là những vấn đề sau: 

Một là, thị trường trong nước và quốc tế diễn biến bất ổn, khó lường 

Hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến nhiều loại thị trƣờng khác nhau nhƣ thị 

trƣờng hàng hóa, dịch vụ, thị trƣờng tài chính,... Trong bối cảnh hiện nay, các thị 

trƣờng này luôn có sự biến động thất thƣờng nhƣ biến động về giá cả đầu vào, đầu ra, 

lãi suất, tỷ giá,... ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh, tới 

tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với 

AN TCDN. Nổi lên trong thời gian qua là căng thẳng thƣơng mại giữa các nền kinh tế 

lớn leo thang, cuộc chiến giá dầu giữa các nƣớc xuất khẩu dầu mỏ làm giá dầu sụt 

giảm, tình hình dịch bệnh khiến cung cầu thị trƣờng biến động,...  

Hai là, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp đa quốc gia, hàng 

hóa nhập khẩu 

Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở thƣơng mại tƣơng đối cao trong 

khu vực và trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã ký kết và thực thi 14 hiệp định FTA 

với số lƣợng các hàng hóa đƣợc cắt giảm thuế nhập khẩu rất lớn. Đây là điều kiện 

thuận lợi để các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu với chi phí thấp. Tuy nhiên, 

nguy cơ thành phẩm nƣớc ngoài ồ ạt vào trong nƣớc, cạnh tranh với hàng hóa nội địa 

là rất lớn. Điều này tạo ra sức ép đối với doanh nghiệp nội trong việc tối ƣu hóa chi phí 

nhằm hạ giá thành sản phẩm.  

Ba là, DN Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài 

Theo Sách trắng DN Việt Nam 2019, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu chung của toàn 

bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế đã tăng từ 2,2 lần trong giai đoạn 2011-2015 lên 2,5 

lần trong năm 2017. Việc cơ cấu vốn phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn tài trợ từ bên 

ngoài sẽ gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, làm giảm mức độ 

độc lập, tự chủ về tài chính. 

Bốn là, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài nhà nước g p 

nhiều khó khăn 

Đây là khu vực có số lƣợng doanh nghiệp đang hoạt động nhiều nhất, lên tới 



28 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2021  TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  

 

 

96,67% tổng số doanh nghiệp vào năm 2017. Tỷ lệ các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc 

kinh doanh thua lỗ tăng từ mức 39,9% trong giai đoạn 2011-2015 lên 48,3% vào năm 

2017. Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế của khu vực này chỉ ở mức 2,5%, thấp hơn so với 

mức 4,2% chung của cả nƣớc. Cùng với đó, tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế so với vốn chủ 

sở hữu cũng ở mức rất thấp, chỉ 6,0% vào năm 2017, so với 18,1% của khu vực doanh 

nghiệp FDI và 11,4% của khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc. 

Năm là, hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 

nhà nước kém hiệu quả 

Theo thống kê của Bộ Tài chính, năm 2018, có 110/855 doanh nghiệp có vốn nhà 

nƣớc kinh doanh thua lỗ (chiếm 13%). Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc 

do các bộ ngành chủ sở hữu, trong số 143 doanh nghiệp có 13 đơn vị đƣợc đánh giá là 

mất an toàn hoặc có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Đối với nhóm doanh nghiệp 

100% vốn nhà nƣớc do UBND các địa phƣơng sở hữu có 19/352 doanh nghiệp có dấu 

hiệu hoặc đƣợc đánh giá mất an toàn về tài chính, có 33/352 doanh nghiệp kinh doanh 

lỗ. Một số dự án của doanh nghiệp nhà nƣớc thua lỗ, thất thoát vốn lớn, điển hình là 12 

dự án ngành Công Thƣơng. 

4. Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính doanh nghiệp hiện nay 

Trƣớc những nguy cơ, thách thức đặt ra đối với AN TCDN trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế, cần tiến hành đồng bộ các biện pháp, cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo 

an ninh, an toàn tài chính doanh nghiệp, qua đó, giữ vững ổn định hệ thống tài chính 

quốc gia. Trong đó, cần tập trung làm tốt một số công tác sau: 

Một là, nâng cao nhận thức về AN TCDN và đảm bảo AN TCDN cho lãnh đạo và 

nhân viên trong doanh nghiệp, nhất là về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của AN TCDN; 

các nhân tố tác động đến AN TCDN; các nguy cơ, thách thức đối với AN TCDN; cách 

thức triển khai các biện pháp đảm bảo AN TCDN.  

Hai là, xây dựng và thực thi chƣơng trình quản trị AN TCDN. Quản trị AN TCDN 

là vấn đề không mới ở Việt Nam, tuy nhiên, chƣa thực sự đƣợc các doanh nghiệp quan 

tâm đúng mức. Theo đó, quản trị AN TCDN cần làm rõ những mục tiêu an ninh tài 

chính mà doanh nghiệp cần đạt; nhận diện và đo lƣờng những rủi ro tài chính mà 

doanh nghiệp có thể gặp phải; xác định cách thức huy động, sử dụng nguồn tài chính 

doanh nghiệp tiết kiệm, hiệu quả nhất; xây dựng và điều tiết cơ chế phối hợp giữa các 

bộ phận có liên quan trong đảm bảo AN TCDN.  
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Ba là, xây dựng các chỉ tiêu chuẩn mực đánh giá AN TCDN. Việc này có thể đƣợc 

thực hiện bởi các cơ quan Quản lý Nhà nƣớc (Tổng cục Thống kê, Ủy ban Giám sát tài 

chính quốc gia), các tổ chức phi chính phủ (Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt 

Nam), các công ty tƣ vấn kinh tế, các viện nghiên cứu kinh tế,... Các chỉ tiêu đƣợc lựa 

chọn để đánh giá AN TCDN cần phản ánh đƣợc mức độ an toàn, ổn định của tài chính 

doanh nghiệp.  

Bốn là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn đa dạng 

hóa hoạt động đầu tƣ vào các lĩnh vực khác nhau để những rủi ro bù trừ lẫn nhau.  

Năm là, tăng cƣờng giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp. Hiện nay, việc 

giám sát tài chính đã đƣợc thực hiện với các doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp có 

vốn nhà nƣớc, các định chế tài chính (ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán), các 

doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Các quy định về giám sát tài chính đối 

với các doanh nghiệp này về cơ bản khá đầy đủ, chi tiết.  

Kết luận: Quá trình hội nhập quốc tế mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt 

Nam, tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức to lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải thích 

ứng để tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó, an ninh tài chính đã và đang trở thành 

vấn đề dành đƣợc sự quan tâm đặc biệt. Sự ổn định và phát triển tài chính của khu vực 

này có tác động, ảnh hƣởng mạnh mẽ đến kinh tế quốc gia. Chính vì vậy, bản thân mỗi 

doanh nghiệp cũng nhƣ các cơ quan quản lý nhà nƣớc cần có những cơ chế, chính sách 

phù hợp nhằm đảm bảo sự an toàn, lành mạnh, phát triển ổn định, bền vững của tài 

chính doanh nghiệp. 
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Vì sao doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo 

Vũ Thị Mai Phương - CQ55/31.03 

 

hế giới đang phát triển rất nhanh chóng do sự dẫn dắt của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 và cùng với các yếu tố khác, điều này đang có tác động rất lớn 

đến nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. 

Thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng 

Nokia, thƣơng hiệu điện thoại hàng đầu trong những năm 1990, cũng không thể 

ngờ đƣợc sự bùng nổ của công nghệ hiện đại, đã bị thay thế bởi Apple và Samsung sau 

hơn 20 năm giữ ngôi vƣơng trên thị trƣờng điện thoại di động quốc tế. 

Google giới thiệu chiếc xe tự lái đầu tiên vào tháng 12/2014 tại Hội nghị dành cho 

các nhà phát triển Google I/O và có kế hoạch bán xe tự lái ra thị trƣờng vào năm 2020. 

Và rất nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới có kế hoạch phát triển các thế hệ xe tự lái 

trên thị trƣờng sau năm 2020 thay thế cho các dòng xe truyền thống. 

Facebook, nhà sở hữu phƣơng tiện truyền thông phổ biến nhất thế giới, không tạo 

ra nội dung nào. Alibaba, nhà bán lẻ có giá trị lớn nhất thế giới, không có tí hàng lƣu 

kho nào. Và Airbnb, nhà cung cấp phòng ở cho thuê lớn nhất thế giới, không có chút 

bất động sản nào. 

Một số dẫn chứng nêu trên cho thấy thế giới đang phát triển rất nhanh chóng do sự 

dẫn dắt của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Ngoài ra, tác động của tăng dân số, biến đổi khí hậu, phân hóa giàu nghèo giữa các 

nƣớc kém/đang phát triển với các nƣớc phát triển, thị trƣờng việc làm quốc tế, bùng nổ 

của du lịch, dịch bệnh, xung đột sắc tộc, nguy cơ chiến tranh… dẫn tới tình trạng di 

biến động nhân khẩu, lao động rất lớn giữa các khu vực và trên toàn thế giới. Cao ủy 

Liên hợp quốc về Ngƣời tị nạn (UNHCR) cho biết số lƣợng ngƣời di cƣ và tị nạn trên 

thế giới đã vƣợt ngƣỡng 80 triệu ngƣời vào giữa năm 2020 trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19 gây nguy hiểm cho việc bảo vệ ngƣời tị nạn. 

Du lịch toàn cầu đang hứng chịu tác động từ đại dịch Covid-19 chƣa từng có, Tổ 

chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho biết, số lƣợng du khách quốc tế trong sáu tháng 

đầu năm giảm 65%.  

T 
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Tác động đến kinh doanh 

Các yếu tố trên có tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động 

của doanh nghiệp nói riêng, trƣớc hết là quan hệ cung cầu, chiến lƣợc phát triển, 

phƣơng thức tổ chức quản lý, mô hình kinh doanh. 

Công nghệ mới tạo ra những cách thức mới về nguồn cung để đáp ứng các nhu cầu 

của thị trƣờng truyền thống trƣớc đây. Chẳng hạn việc áp dụng công nghệ mới làm 

thay đổi hoàn toàn phƣơng thức kinh doanh taxi và khách sạn truyền thống, ngƣời sở 

hữu xe ô tô đồng thời là ngƣời lái xe, chủ nhà là ngƣời cho thuê phòng, không có công 

ty nào sở hữu tài sản. Các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhỏ bé nhờ công nghệ mới trên 

nền tảng kỹ thuật số phục vụ nghiên cứu phát triển có thể vƣợt qua đƣợc các doanh 

nghiệp lớn lâu năm với tốc độ nhanh chƣa từng có nhờ chất lƣợng, tốc độ và phƣơng 

thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Các doanh nghiệp lớn cũng có thể tạo nên các đột 

phá trong việc cung cấp các dịch vụ mới dựa trên nền tảng số hóa khách hàng, dữ liệu. 

Các nhu cầu mới cho sản xuất và tiêu dùng, kỳ vọng của ngƣời tiêu dùng thay đổi 

đòi hỏi doanh nghiệp cần thay đổi việc sản xuất, kinh doanh, thiết kế, tiếp thị và 

phƣơng thức phân phối sản phẩm. Chẳng hạn kỳ vọng của ngƣời tiêu dùng không chỉ 

là việc tiêu dùng sản phẩm mà còn là các trải nghiệm. Theo Esteban Kolsky, chủ tịch 

kiêm sáng lập của ThinkJar, một tổ chức tƣ vấn các chiến lƣợc khách hàng, thời đại 

kỹ thuật số và sự phát triển của các hoạt động tiếp thị từ bên trong doanh nghiệp 

(inbound marketing) đã mở ra một cách làm kinh doanh khác biệt với những gì diễn 

ra trƣớc đây. 

Theo đó, khái niệm trải nghiệm của khách hàng cũng thay đổi. Chẳng hạn khách 

hàng không chỉ nghe doanh nghiệp quảng cáo về sản phẩm mà còn biết đến sản phẩm 

chủ yếu qua các kênh truyền thông xã hội và qua cộng đồng khách hàng, khách hàng 

tự tạo ra trải nghiệm cho họ, việc tƣơng tác giữa doanh nghiệp với khách hàng rất phức 

tạp và khó dự đoán trƣớc… Chính vì vậy Apple đã định nghĩa lại kỳ vọng của khách 

hàng bao gồm cả trải nghiệm đối với sản phẩm. 

Chiến lƣợc phát triển của doanh nghiệp cần thay đổi theo hƣớng đổi mới sáng tạo 

để có đƣợc lợi thế cạnh tranh. Chiến lƣợc chỉ tập trung chủ yếu vào cắt giảm chi phí sẽ 

kém hiệu quả hơn chiến lƣợc cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách sáng tạo. 

Cơ cấu lao động, việc làm, kỹ năng của ngƣời lao động sẽ thay đổi rất mạnh mẽ. 

Nghiên cứu của trƣờng Oxford Martin cho biết dƣới tác động của cuộc Cách mạng 
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công nghiệp 4.0 có khoảng 47% số việc làm tại Mỹ có nguy cơ bị tự động hóa trong 

một hoặc hai thập kỷ tới, với đặc thù là quy mô triệt tiêu việc làm rộng hơn nhiều với 

tốc độ nhanh hơn nhiều so với những lần dịch chuyển thị trƣờng lao động trong các 

cuộc Cách mạng công nghiệp trƣớc đây. 

Phƣơng thức quản lý, điều hành, tốc độ và quy mô phát triển của doanh nghiệp 

thay đổi nhanh chóng. Với sự phát triển của công nghệ, thời gian để doanh nghiệp 

thống lĩnh thị trƣờng đƣợc rút ngắn đáng kể. Bằng việc áp dụng công nghệ và sáng tạo, 

một doanh nghiệp mới có thể nhanh chóng vƣợt qua các doanh nghiệp lâu năm trong 

cùng ngành hàng trong một thời gian ngắn với tốc độ và quy mô khó tƣởng tƣởng. 

Facebook mất 6 năm còn Google chỉ mất có 5 năm để đạt doanh thu 1 tỷ USD/năm. 

Doanh nghiệp cần phải làm gì để tồn tại và phát triển? 

Câu trả lời là doanh nghiệp cần phải đổi mới sáng tạo, vì nếu không đổi mới sáng 

tạo thì doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển trong một môi trƣờng biến động 

nhanh, linh hoạt và có tính cạnh tranh cao nhƣ vậy. 

Một là việc đẩy mạnh nghiên cứu thị trƣờng nói riêng và nghiên cứu phát triển nói 

chung. Nghiên cứu và phát triển (R&D) là việc đầu tƣ, phát triển các nghiên cứu, công 

nghệ mới để tạo ra sản phẩm, quá trình và dịch vụ mới, có tính cải tiến để đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng hoặc của thị trƣờng tốt hơn. Hoạt động nghiên cứu và phát triển 

luôn đƣợc các công ty đa quốc gia (TNTCs), các công ty tiên phong về công nghệ trên 

thế giới quan tâm triển khai thƣờng xuyên và liên tục. 

Hai là, thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp một cách triệt để. Thông qua 

chuyển đổi số doanh nghiệp có thể nắm đƣợc hành vi, kỳ vọng của khách hàng, của 

ngƣời tiêu dùng để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, cải tiến phƣơng thức phân phối, bảo 

hành, bảo trì sản phẩm, dịch vụ. Cũng qua dữ liệu, thông tin đƣợc số hóa, doanh 

nghiệp có thể nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản, nguồn nhân lực, tăng năng suất, giám 

sát hiệu quả hơn quá trình sản xuất và bảo trì sản phẩm. Tăng hiệu suất sử dụng tài sản 

và năng suất về lâu dài vẫn là yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

Ba là, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh mới. Trong môi trƣờng nền 

kinh tế số xu hƣớng chuyển đổi từ việc bán sản phẩm hữu hình sang cung cấp dịch vụ 

là một xu hƣớng rõ nét. Chẳng hạn, thay vì mua một cuốn sách hay một đĩa nhạc cụ 

thể, ngƣời tiêu dùng có thể mua một tài khoản từ các công ty cung cấp phiên bản số về 
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sách và nhạc để qua đó có thể đọc cuốn sách, nghe đĩa nhạc mình thích và truy cập 

hàng triệu các cuốn sách, bản nhạc khác đã xuất bản. Ngƣời tiêu dùng cũng không cần 

thiết phải mua ô tô mà có thể sử dụng dịch vụ đi chung ô tô hoặc dịch vụ Uber, Grab. 

Các doanh nghiệp ngoài việc nắm bắt các xu hƣớng để chuyển đổi mô hình kinh 

doanh mới còn có thể phát triển các dịch vụ mới từ chính các ngành sản xuất kinh 

doanh truyền thống của mình. Chẳng hạn thông qua dữ liệu khách hàng, công nghệ và 

kết cấu hạ tầng của mình, các công ty trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông hoàn toàn 

có thể lấn sân sang các thị trƣờng khác nhƣ du lịch, vận tải, chăm sóc sức khỏe… 

Bốn là, tìm kiếm nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Thông thƣờng các doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc tái cấu trúc theo xu hƣớng đổi mới sáng tạo thƣờng 

là các doanh nghiệp trẻ, năng động, quy mô nhỏ, nắm bắt nhanh về công nghệ và xu 

hƣớng kinh doanh nhƣng lại thiếu nguồn lực tài chính, dữ liệu thị trƣờng, khách hàng 

vốn là điểm mạnh của các doanh nghiệp lớn kinh doanh theo mô hình truyền thống lâu 

năm. Nếu biết kết hợp giữa các doanh nghiệp này với nhau trên cơ sở đối tác kinh 

doanh chiến lƣợc thì bài toán tìm kiếm nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ đƣợc giải 

quyết. Ngoài ra các Quỹ đầu tƣ mạo hiểm, Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ đổi mới công 

nghệ… thuộc cả khu vực công và tƣ cũng là các nguồn lực quan trọng cho các dự án 

đổi mới sáng tạo. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0 đến ngành Logistics Việt Nam 

Nguyễn Tố Thi - CQ55/05.03 

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi cho các ngành nghề trong xã hội phải chuyển 

đổi theo huớng “thông minh” hơn để có thể đáp ứng đuợc các nhu cầu của xã hội. Với 

vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp nói riêng và của một quốc 

gia nói chung, logistics cũng phải bắt kịp xu thế của thời đại kỹ thuật số. 

Logistics là gì? 

Điều 233 Luật Thƣơng mại 2005 quy định “Dịch vụ logistics là hoạt động thƣơng 

mại, theo đó thƣơng nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận 

hàng, vận chuyển, lƣu kho, lƣu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tƣ 

vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có 

liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hƣởng thù lao.” 

Logistics 4.0 (Năm 2000 - nay): Là giai đoạn phát triển mới nhất của logistics, chủ 

yếu dựa trên sự phát triển của Mạng lƣới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - 

IoT) và Dữ liệu khổng lồ (Big Data). Mục đích chính của Logistics 4.0 là tiết kiệm lao 

động và tiêu chuẩn hóa lực lƣợng lao động trong quản trị chuỗi cung ứng (Kesheng 

Wang, 2016). Các công nghệ nhƣ robot kho và tự động lái xe đang cố gắng thay thế 

các quy trình không đòi hỏi phải vận hành và quyết định bởi sức lao động của con 

ngƣời. Mục đích là sự cân bằng hoàn hảo giữa tự động hóa và cơ giới hóa (Laura 

Domingo, 2016).  

Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? 

Theo Gartner, Cách mạng công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng công nghiệp lần thứ 

Tƣ) xuất phát từ khái niệm "Industrie 4.0" trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 

2013. "Industrie 4.0" kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra 

sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, cinh doanh, chức năng và quy trình bên trong. 

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sự phát triển của ngành 

Logistics 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là nền tảng cốt lõi để phát triển ngành Logistics 

trong tƣơng lai. Nó không chỉ tham gia giải quyết bài toán về logistics cho các công ty, 
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doanh nghiệp lớn mà còn cả các công ty start-up có thể vận dụng và đƣa ra đƣợc 

những giải pháp đột phá cho từng khâu cung ứng nói chung và logistics nói riêng. 

Nhờ Cách mạng công nghiệp 4.0 mà các công ty, doanh nghiệp có thể tận dụng cơ 

hội để rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. 

Khi một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, họ phải đảm bảo tất cả các khâu, 

công đoạn cần thiết để đƣa kiện hàng tới tay khách hàng, trong đó, có dịch vụ đƣa 

hàng về các kho tập trung hoặc kho riêng lẻ. Tuy nhiên, lƣợng hàng hóa chứa trong 1 

container 40 feet là quá lớn, chƣa kể lƣợng hàng hóa đó cần đƣa về hàng trăm kho 

khác nhau của mỗi khách hàng, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần có hàng trăm 

vận đơn. Nếu nhƣ trƣớc đây, doanh nghiệp Logistics phải làm từng chi tiết gửi cho 

hãng tàu, sau đó lại chờ hãng tàu gửi lại vận đơn, gây lãng phí thời gian, thì nay nhờ 

ứng dụng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử EDI (Electronic Data Interchange – EDI) 

mà các bên có thể rút ngắn đƣợc rất nhiều thời gian chờ đợi. Cụ thể: các doanh nghiệp 

Logistics có thể dễ dàng cập nhật toàn bộ thông tin đơn hàng đã đƣợc mã hóa vào hệ 

thống EDI rồi gửi cho hãng tàu, sau đó hãng tàu cũng thông qua hệ thống này để giải 

mã và cập nhật những thông tin đó cũng nhƣ kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mà 

không phải tốn quá nhiều thời gian chờ đợi và hạn chế đƣợc những rủi ro sai sót trong 

quá trình làm vận đơn. 

Những cơ hội và thách thức cho Logistics 4.0 tại Việt Nam 

Cơ hội 

Cũng giống nhƣ những cuộc Cách mạng công nghiệp truớc đây, Cách mạng công 

nghiệp 4.0 hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích to lớn. Đối với ngành Logistics, Cách mạng 

công nghiệp 4.0 góp phần làm giảm chi phí vận chuyển và chi phí thông tin liên lạc, từ 

đó làm chi phí kinh doanh đuợc tối ƣu hóa, đồng thời hệ thống logistics và chuỗi cung 

ứng của các doanh nghiệp cũng trở nên minh bạch hơn. 

Một cơ hội nữa mà Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho logistics Việt Nam là 

sự xuất hiện các loại hình dịch vụ mới liên quan đến hoạt động logistics. Năm 2017, 

công ty cổ phần Ifreight đã cho ra mắt hệ thống booking trực tuyến đầu tiên tại Việt 

Nam. Hệ thống ifreight.net bao gồm Website và Mobile app giúp doanh nghiệp có thể 

lựa chọn đơn vị vận chuyển với danh sách trên 40 hãng tàu để quyết định mức giá thấp 

nhất tại từng thời điểm, từ đó có thể booking trực tuyến thay vì thủ công nhƣ truớc đây. 

Thách thức 

Tuy nhiên, ngành Logistics Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với những thách thức 

không hề nhỏ trong công cuộc chuyển đổi theo xu hƣớng 4.0 này. Hạ tầng công nghệ 

thông tin phục vụ logistics gặp phải một số vấn đề sau: 



36 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2021  TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  

 

 

Ở tầm vi mô (trong các doanh nghiệp): các doanh nghiệp Logistics Việt Nam đã 

có chú trọng đầu tƣ vào hệ thống công nghệ thông tin, tuy nhiên hiệu quả mang lại 

chƣa thực sự cao. Bên cạnh đó, do chi phí đầu tƣ lớn nên các doanh nghiệp chỉ đầu tƣ 

vào các hệ thống nhƣ quản lý vận tải (TMS), quản lý kho hàng (WMS)... một cách nhỏ 

lẻ và chƣa có tính đồng bộ cho toàn bộ doanh nghiệp.  

Ở tầm vĩ mô: tuy hạ tầng và trình độ công nghệ thông tin tại Việt Nam có phát 

triển nhƣng vẫn còn thiếu nhiều ứng dụng cho chuyên ngành, nhất là cho Logistics. 

Đối với hệ thống thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu, nhu cầu kết nối với nhiều bên 

liên quan hơn giữa cơ quan Hải quan, Thuế, Cơ quan quản lý chuyên ngành và ngƣời 

khai hải quan đang là một vấn đề cấp thiết. 

Một số đề xuất để Logistics Việt Nam bắt kịp xu thế của thế giới 

Một là, hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải nhƣ hệ thống đƣờng bộ, 

đƣờng thủy và đƣờng hàng không. 

Đặc biệt là, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, giải pháp tiết giảm 

chi phí, thúc đẩy phát triển logistics cho từng lĩnh vực giao thông (đƣờng bộ, đƣờng 

biển, đƣờng thủy, đƣờng sắt, đƣờng không), cho từng vùng, miền, địa phƣơng. Cùng 

với đó, triển khai các nhóm giải pháp tổng thể trong các lĩnh vực thuế, phí, hải quan… 

nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lƣợng, giảm chi phí cho các hoạt động 

logistics. 

Hai là, hoàn thiện hệ thống thông tin xuất nhập khẩu để đảm bảo sự kết nối của 

các bên liên quan trong hoạt động logistics. Xây dựng và hoàn thiện các ứng dụng 

phục vụ cho ngành Logistics. 

Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN 

với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa; Xây dựng và phát triển Chính phủ 

điện tử hƣớng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, với cốt lõi là cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến cấp độ cao cho ngƣời dân và doanh nghiệp. 

Ba là, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong 

lĩnh vực logistics và các doanh nghiệp chế tạo các sản phẩm công nghệ phục vụ cho 

logistics. 

Nhà nƣớc cần có chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tƣ cho doanh nghiệp 

logistics và chính sách khuyến khích các nghiệp công nghệ cao có hình thức cho thuê, 

để các doanh nghiệp logistics không phải đầu tƣ lớn ban đầu cho công nghệ. 
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Bốn là, các doanh nghiệp logistics trong nƣớc cần tăng cƣờng ứng dụng khoa học, 

công nghệ hiện đại theo xu hƣớng hình thành ngành Logistics trong cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0 để nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lƣợng dịch vụ và giảm giá, 

phí các dịch vụ. Sớm hình thành ngày càng nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics có 

năng lực cạnh tranh cao trên thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế.  

Năm là, trong một môi trƣờng cạnh tranh gay gắt của thị trƣờng dịch vụ và yêu cầu 

nguồn nhân lực trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới ngày càng cao, 

ngành Dịch vụ Logistics Việt Nam cần phải có nguồn nhân lực chất lƣợng cao cả về 

kỹ năng thực tế, kiến thức chuyên môn và trình độ tiếng Anh chuyên ngành Logistics. 

Về việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao này, ngoài các chƣơng 

trình giảng dạy truyền thống, các trƣờng đại học, cao đẳng cần đầu tƣ vào các phòng 

mô phỏng, các phần mềm giả định để sinh viên có thể thực hiện đƣợc các thí nghiệm, 

bài tập về các giải pháp logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 
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Vai trò phân tích  
tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam 

Phạm Đình Kiên - CQ55/11.05 
Hoàng Thị Thu Trang - CQ56/09.01 

Vũ Đức Thắng - CQ55/11.09 

 

Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 

Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phƣơng pháp và các công cụ cho 

phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm 

đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất 

lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh 

nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản 

lý phù hợp. 

Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đƣa ra những dự 

đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp 

trong tƣơng lai.  

Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp hay cụ thể hoá là việc phân tích các 

báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, đối chiếu, so sánh các số liệu, 

tài liệu về tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm 

năng, hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ những rủi ro trong tƣơng lai... Do đó, phân tích 

báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều nhóm ngƣời khác nhau nhƣ nhà quản lý 

doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho 

vay tín dụng, các cơ quan chính phủ, ngƣời lao động... Mỗi nhóm ngƣời này có những 

nhu cầu thông tin khác nhau. 

Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc, 

các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trƣớc pháp luật 

trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tƣợng 

quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, 

nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nƣớc và ngƣời làm công, mỗi đối 

tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. 
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Đối với người quản lý doanh nghiệp 

Đối với ngƣời quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi 

nhuận và khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực 

và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ 

đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. 

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp phải giải 

quyết ba vấn đề quan trọng sau đây: 

Thứ nhất: Doanh nghiệp nên đầu tƣ vào đâu cho phù hợp với loại hình sản xuất 

kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn của doanh nghiệp. 

Thứ hai: Nguồn vốn tài trợ là nguồn nào? 

Để đầu tƣ vào các tài sản, doanh nghiệp phải có nguồn tài trợ, nghĩa là phải có tiền 

để đầu tƣ. Các nguồn tài trợ đối với một doanh nghiệp đƣợc phản ánh bên phải của 

bảng cân đối kế toán. Một doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu hoặc vay nợ dài 

hạn, ngắn hạn. Nợ ngắn hạn có thời hạn dƣới một năm còn nợ dài hạn có thời hạn trên 

một năm. Vốn chủ sở hữu là khoản chênh lệch giữa giá trị của tổng tài sản và nợ của 

doanh nghiệp.  

Thứ ba: Nhà doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày nhƣ thế nào? 

Đây là các quyết định tài chính ngắn hạn và chúng liên quan chặt chẽ đến vấn đề 

quản lý vốn lƣu động của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính ngắn hạn gắn liền với các 

dòng tiền nhập quỹ và xuất quỹ. Nhà quản lý tài chính cần xử lý sự lệch pha của các 

dòng tiền. 

Ba vấn đề trên không phải là tất cả mọi khía cạnh về tài chính doanh nghiệp, 

nhƣng đó là những vấn đề quan trọng nhất. Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở 

để đề ra cách thức giải quyết ba vấn đề đó. 

Nhà quản lý tài chính phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tài chính và dựa 

trên cơ sở các nghiệp vụ tài chính thƣờng ngày để đƣa ra các quyết định vì lợi ích của 

cổ đông của doanh nghiệp. Các quyết định và hoạt động của nhà quản lý tài chính đều 

nhằm vào các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp: đó là sự tồn tại và phát triển của 

doanh nghiệp, tránh đƣợc sự căng thẳng về tài chính và phá sản, có khả năng cạnh 

tranh và chiếm đƣợc thị phần tối đa trên thƣơng trƣờng, tối thiểu hoá chi phí, tối đa 

hoá lợi nhuận và tăng trƣởng thu nhập một cách vững chắc. Muốn vậy, họ phải thực 

hiện phân tích tài chính doanh nghiệp, các nhà phân tích tài chính trong doanh nghiệp 

là những ngƣời có nhiều lợi thế để thực hiện phân tích tài chính một cách tốt nhất. 
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Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp 

Đối với các nhà đầu tƣ, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hoàn vốn, mức 

sinh lãi và sự rủi ro. Vì vậy, họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt 

động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trƣởng của các doanh nghiệp. 

Trong doanh nghiệp Cổ phần, các cổ đông là ngƣời đã bỏ vốn đầu tƣ vào doanh 

nghiệp và họ có thể phải gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá 

cổ phiếu trên thị trƣờng, dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, 

quyết định của họ đƣa ra luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và doanh lợi đạt 

đƣợc. Vì thế, mối quan tâm hàng đầu của các cổ đông là khả năng tăng trƣởng, tối đa 

hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Trƣớc hết họ quan tâm 

tới lĩnh vực đầu tƣ và nguồn tài trợ. Trên cơ sở phân tích các thông tin về tình hình 

hoạt động, về kết quả kinh doanh hàng năm, các nhà đầu tƣ sẽ đánh giá đƣợc khả năng 

sinh lợi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp; từ đó đƣa ra những quyết định phù 

hợp. Các nhà đầu tƣ sẽ chỉ chấp thuận đầu tƣ vào một dự án nếu ít nhất có một điều 

kiện là giá trị hiện tại ròng của nó dƣơng. Khi đó lƣợng tiền của dự án tạo ra sẽ lớn hơn 

lƣợng tiền cần thiết để trả nợ và cung cấp một mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tƣ. Số 

tiền vƣợt quá đó mang lại sự giàu có cho những ngƣời sở hữu doanh nghiệp. 

Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp 

Nếu phân tích tài chính đƣợc các nhà đầu tƣ và quản lý doanh nghiệp thực hiện 

nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh lợi và tăng trƣởng của doanh nghiệp thì phân 

tích tài chính lại đƣợc các ngân hàng và các nhà cung cấp tín dụng thƣơng mại cho 

doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp. 

Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ chủ yếu 

hƣớng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ chú ý đặc biệt đến số lƣợng tiền 

và các tài sản khác có thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để 

biết đƣợc khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng 

và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn 

này là khoản bảo hiểm cho họ trong trƣờng hợp doanh nghiệp bị rủi ro. 

Đối với các nhà cung ứng vật tƣ hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ phải 

quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới đƣợc mua chịu hàng hay không, họ 

cần phải biết đƣợc khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian 

sắp tới. 
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Đối với người lao động trong doanh nghiệp 

Bên cạnh các nhà đầu tƣ, nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, ngƣời đƣợc 

hƣởng lƣơng trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của 

doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác 

động trực tiếp tới tiền lƣơng, khoản thu nhập chính của ngƣời lao động. Ngoài ra trong 

một số doanh nghiệp, ngƣời lao động đƣợc tham gia góp vốn mua một lƣợng cổ phần 

nhất định. Nhƣ vậy, họ cũng là những ngƣời chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và 

trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. 

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 

Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của Nhà nƣớc 

thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh 

doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, 

chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình 

thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc và khách hàng... 

Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các 

báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng thông qua một hệ thống các 

phƣơng pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp ngƣời sử dụng thông tin từ các góc 

độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách 

chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu về 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và 

đƣa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tƣ phù hợp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://phantichtaichinh.com/doi-tuong-va-noi-dung-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep/ 

https://voter.edu.vn/m/khainiem-va-vai-tro-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep-va-thong-tin- 

            su-dungtrong-phan-tich-tai-chinh/59b75e31 

https://phantichtaichinh.com/doi-tuong-va-noi-dung-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep/
https://voter.edu.vn/m/khainiem-va-vai-tro-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep-va-thong-tin-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20su-dungtrong-phan-tich-tai-chinh/59b75e31
https://voter.edu.vn/m/khainiem-va-vai-tro-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep-va-thong-tin-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20su-dungtrong-phan-tich-tai-chinh/59b75e31
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Giải pháp nâng cao  
quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam 

Trần Hương Giang - CQ55/11.07 
Chu Thị Hải - CQ55/11.03CLC 

 

Lý luận khái quát về Quản trị công ty (QTCT) 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu 

vực và quốc tế, cơ cấu đầu tƣ và sản xuất trên thế giới đang có sự chuyển dịch mạnh 

mẽ do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần nâng cao 

chất lƣợng công bố thông tin nói riêng và QTCT nói chung để phát triển thị trƣờng 

chứng khoán – kênh huy động vốn hiệu quả cho DN, và nâng cao năng lực cạnh tranh 

trƣớc làn sóng FDI và ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

QTCT là hệ thống các luật lệ, quy tắc, quy trình nội bộ và việc thực thi các nội 

dung đó nhằm định hƣớng, điều hành và kiểm soát công ty. QTCT phản ánh mối quan 

hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông của một công ty với các bên 

có quyền lợi liên quan. QTCT cũng tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục tiêu của công 

ty, xác định các phƣơng tiền đề đạt những mục tiêu đó, cũng nhƣ giám sát kết quản 

hoạt động của công ty. QTCT chỉ đƣợc cho là hiệu quả khi khích lệ đƣợc Ban giám 

đốc, Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và cổ đông cũng 

nhƣ phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động công ty một cách có hiệu 

quả, từ đó khuyết khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn ( Các nguyên 

tắc QTCT của OECD, 1999).  

QTCT hiệu quả đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động của công 

ty cũng nhƣ toàn bộ nền kinh tế. Thực tế rằng, QTCT một cách hiệu quả sẽ nâng cao 

hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy hoạt động của một doanh nghiệp. Một cơ chế quản trị 

hiệu quả sẽ mang lại hệ thống giải trình tốt hơn, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến các 

vụ gian lận hoặc các giao dịch nhằm mục đích vụ lợi của các bộ phần quản lý. Bên 

cạnh đó, QTCT hiệu quả sẽ nâng cao khả năng tiếp cận thị trƣờng vốn của công ty. 

Những công ty có hệ thống quản trị tốt dễ chiếm đƣợc lòng tin của các cổ đông và các 

nhà đầu tƣ, và tạo dựng đƣợc niềm tin từ công chúng, vì thế, điều này giúp các công ty 

dễ tiếp cận các nhà đầu tƣ. Theo một  khảo sát của McKinsey & Company (2002), chỉ 

ra rằng quản trị công ty đóng vai trò quan trọng hơn so với báo cáo tài chính, đặc biệt 

trong các thị trƣờng mới nổi.  
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Tình hình thực hiện quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam 

 Hiện nay, Việt Nam đã có Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất 

do Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC ra mắt. Nội 

dung bao gồm 10 nguyên tắc đƣợc xây dựng trên 4 trụ cột đƣợc chấp nhận chung toàn 

cầu bao gồm: Công bằng giữa các cổ đông; Công nhận quyền của công ty và các bên 

liên quan (Cổ đông, chủ nợ, ngƣời lao động…); Đảm bảo định hƣớng chiến lƣợc cho 

công ty và trách nhiệm của HĐQT với công ty và các cổ đông; Đảm bảo công bố 

mọi thông tin một cách kịp thời và chính xác về các vấn đề trọng yếu liên quan đến 

công ty. 

Nhìn chung, tình hình quản trị công ty ở Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt qua các 

năm. So sánh năm 2019 với 2018, các DN đã có cải thiện nhất định trong nhiều khía 

cạnh quản trị, nhƣ cải thiện trong công bố thông tin, báo cáo vai trò đối với các bên 

liên quan, trong cách thực hành bảo vệ quyền cổ đông, trong các thay đổi về thành 

phần và cấu trúc Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt các DN còn trì hoãn 

cải thiện. 

Thứ nhất, có tăng cƣờng cải thiện tính minh bạch trong công bố thông tin. Công bố 

thông tin về các sự kiện kinh tế và hoạt động kinh doanh của công ty một cách kịp thời 

và minh bạch là một điểm quan trọng trong đánh giá tình hình quản trị công ty. Theo 

Bản tin Quản trị công ty tháng 05/2020 của Deloitte, trên 80% DN đã thành công trong 

việc làm giàu nội dung quản trị trên website, bao gồm: công bố Báo cáo thƣờng niên 

tiếng Việt, Báo cáo tài chính quí, và bán niên. Bên cạnh đó, việc công bố các thông tin 

định kỳ quan trọng của DN cũng đƣợc cải thiện. Hơn 80% DN công bố đúng hạn đối 

với các yêu cầu công bố thông tin định kỳ nhƣ công bố Báo cáo QTCT 06 tháng và 

năm, Báo cáo tài chính quí, bán niên và cuối năm, Báo cáo thƣờng niên. Tuy vậy, việc 

công bố Điều lệ công ty và Qui chế QTCT lại chƣa đƣợc thực hiện tốt. Chỉ mới 

khoảng 50% DN khảo sát có công bố các tài liệu này trên website.  

Thứ hai, công bố thông tin sở hữu và tỉ lệ thù lao chƣa rõ ràng. Trong khi việc 

công bố thông tin tỉ lệ sở hữu các cổ đông nội bộ đƣợc thực hiện khá tốt với hơn 93% 

DN công bố đúng theo yêu cầu, thì việc công bố cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm 

cơ cấu cổ đông nhà nƣớc, cổ đông nƣớc ngoài, cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân lại 

chƣa đƣợc quan tâm với chỉ 62% DN đáp ứng yêu cầu. Tƣơng tự, tỉ lệ sở hữu của cổ 

đông lớn cũng chƣa đƣợc công bố tốt với chỉ 57% DN đạt yêu cầu. Việc công bố thù 

lao của HĐQT và BKS cũng chỉ có dƣới 10% DN đáp ứng.  Bên cạnh đó, việc công bố 

thù lao Ban điều hành chi tiết cũng đƣợc các văn bản pháp quy yêu cầu nhƣng rất ít 

DN tuân thủ và thƣờng bị tránh né bằng cách gộp thù lao HĐQT, BKS vào Ban Điều 

hành công bố thành một số tổng chi thù lao lƣơng thƣởng, hoặc chỉ công bố lƣơng của 

tổng giám đốc và tổng lƣơng của ban điều hành. 
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Thứ ba, chức năng kiểm toán của HĐQT đã đƣợc chú trọng hơn trên phƣơng diện 

pháp lý. Cụ thể, Luật DN 2014 đã khuyến nghị thành lập UBKT thuộc HĐQT; Bộ 

nguyên tắc QTCT Việt Nam khuyến nghị toàn bộ các thành viên của UBKT phải là 

thành viên không điều hành, với đa số là thành viên độc lập; Tiêu chí thẻ điểm quản trị 

công ty của ASEAN khuyến nghị đa số thành viên UBKT là độc lập trong đó Chủ tịch 

UBKT là độc lập. Có thể thấy mô hình quản trị với UBKT thuộc HĐQT cho phép chức 

năng kiểm toán duy trì tính độc lập cao, đảm bảo tăng cƣờng vai trò giám sát độc lập 

của HĐQT. Thêm vào đó, Nghị định 05/2019/NĐ-CP qui định về chức năng nhiệm vụ 

của bộ phận Kiểm toán nội bộ, là một cánh tay nối dài của UBKT giúp UBKT thực thi 

các trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp. Theo nghị định này, 

công tác kiểm toán nội bộ bắt buộc đƣợc thực hiện tại các DN niêm yết kể từ năm 

2021. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự cả tiến về mặt định chế. Nhìn vào thực tế việc thực 

thi các quy định, chỉ mới hơn 10% trong số DN đƣợc khảo sát duy trì UBKT thuộc 

HĐQT, mô hình BKS truyền thống vẫn chiếm đa số. 

Giải pháp cải thiện QTCT ở Việt Nam 

Thứ nhất, các quy định về QTCT có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và 

nâng cao vị thế của các DN Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại, Việt Nam chỉ có Luật DN 

Việt Nam và Luật Chứng khoán là hai cơ sở pháp lý cơ bản nhất có đề cập tới QTCT. 

Mặc dù, Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng  thông lệ quốc tế về QTCT - bộ nguyên tắc 

OECD 2004, nhƣng chỉ giới hạn cho các công ty niêm yết và một số ít công ty đại 

chúng. Nhƣ vậy, về hình thức thì Việt Nam cũng đã có những khuôn khổ nhất định cho 

vấn đề QTCT, tuy nhiên, thế là chƣa đủ, nhà nƣớc ta nên có những bổ sung, điều chỉnh 

và đƣa ra khung pháp lý về vấn đề QTCT bám sát với các nguyên tắc QTCT quốc tế. 

Ngoài ra, vấn đề nâng cao hiệu quả QTCT nên đƣợc mở rộng phạm vi áp dụng cho các 

DN cổ phần vừa và nhỏ mà không nên giới hạn tại các công ty niêm yết nhƣ hiện tại. 

Thứ hai, tại các doanh nghiệp vốn hóa của nhà nƣớc còn tồn tại trƣờng hợp ngƣời 

đại diện vốn của nhà nƣớc nhƣng vẫn nắm giữ cổ phần riêng và nằm trong ban điều 

hành. Sự chồng chéo này có thể dẫn dẫn đến việc ra quyết định QTCT không hiệu quả 

vì ngƣời này có thể vì lợi ích cá nhân mà thực hiện các hành vi làm bất lợi tới DN và 

cổ đông, mâu thuẫn với những ban quản lý doanh nghiệp. Vì để bảo vệ quyền lợi cổ 

đông và các bên liên quan, thì cần có những quy định rõ ràng và chi tiết hơn về các 

thông tin về danh sách HĐQT, BGĐ, BKS với đầy đủ thông tin về lí lịch trích ngang, 

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, số cổ phần sở hữu, điều lệ của công ty 

cần đƣợc xây dựng chi tiết hơn, chỉ rõ những quyền và nghĩa vụ của các bên.  

 Thứ ba, hiện nay, tại các DN Việt Nam, nhất là các DN mà đƣợc cổ phần hóa từ 

DNNN có CCSH tập trung rất cao. Việc nhà nƣớc duy trì CCSH tập trung vô tình gây 
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ra khó khăn cho việc quản trị DN. Khi các cổ đông sở hữu một tỷ lệ cổ phần lớn có 

tham gia vào Ban Giám đốc hay Điều hành, họ có quyền phủ quyết các quyền quản lý 

hay đầu tƣ quan trọng, điều này có thể dẫn đến trƣờng hợp can thiệp một cách duy ý trí 

vào hoạt động điều hành của DN. Đồng thời, Ban Giám đốc và Điều hành không chịu 

sự giám sát và trong nhiều trƣờng hợp có thể tự do làm theo ý mình, dẫn đến xảy ra 

hiện tƣợng lạm dụng quyền của tập thể để phục vụ lợi ích cá nhân. Điều này xảy ra là 

do sự bất cân xứng thông tin, thông tin không đƣợc minh bạch hoặc không đầy đủ trên 

thị trƣờng Việt Nam, điều này khiến đa số các nhà đầu tƣ bên ngoài sẽ không chấp 

nhận rủi ro và không mua cổ phiếu của DN. Kết quả là trong nhiều trƣờng hợp, cổ 

phiếu tập trung vào tay Ban Giám đốc, họ hàng và ngƣời quen của họ, tức là những 

ngƣời có thông tin nội bộ. Vì thế, với tình hình vốn hóa hiện nay và với mục tiêu nâng 

cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, thì nhóm nghiên cứu có một số đề xuất sau: 

 - Các DNNN đang trong quá trình vốn hóa, thì nên hƣớng tới cơ cấu sở hữu phân 

tán, tránh gặp phải các rủi ro về quản trị DN và các nhà đầu tƣ chiến lƣợc khi đầu tƣ 

vào sẽ có tiếng nói hơn trong việc đƣa ra quyết định và quản lý DN. 

- Khắc phục tình trạng bất cân xứng thông tin, công bố các thông tin DNNN cổ 

phần hóa một cách rõ ràng, minh bạch, để tất cả các nhà đầu tƣ trên thị trƣờng chứng 

khoán đều biết và năm rõ, và tham gia đầu tƣ. Từ đó tránh đƣợc rủi ro cổ phiếu bị tập 

trung vào Ban Giám đốc và những ngƣời quen của họ. 

- Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ của DN cần phát huy rõ ràng hơn vai trò 

của mình, ngăn ngừa các hành vi gian lận của Ban Quản lý. 

Nhƣ vậy, quản trị công ty có một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển 

của doanh nghiệp ngày nay. Chính vì vậy, nhà nƣớc và các doanh nghiệp nên có sự 

thay đổi và nâng cao khả năng quản trị công ty, từ đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín 

của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trƣờng thế giới. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bản tin Quản trị Công ty (Tháng 05/2020) – Deloitte. 

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn về quản trị công ty.  

Quy định vào việc góp vốn vào công ty, cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp, đăng tại Nam  

           Việt Luật. 

Cổ phần hóa và cơ cấu quyền sở hữu đăng tại Thông tin pháp luật dân sự. 

Nguyễn Chí Công, Công bố thông tin giao dịch bên liên quan của các doanh nghiệp niêm yết,  

           5/08/2019. 

Công trình “ Tác động của cơ cấu sở hữu đến hoạt động đầu tư - Bằng chứng thực nghiệm từ  

           các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam” - TS. Trần Thanh Thu - Học viện Tài chính. 
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Thách thức đối với giảng dạy kế toán  
theo hình thức E-learning 

Nguyễn Trà My - CQ55/22.08 

iảng dạy trực tuyến là xu hƣớng đào tạo tƣơng lai, nó phù hợp với xu thế 

phát triển công nghiệp 4.0 của xã hội hiện đại. E-learning là một hình thức 

giáo dục, học tập dựa trên sự kết nối của Internet. Giảng viên và học viên đều 

có thể tham gia học và đào tạo trên hệ thống E-learning trên máy tính, máy tính bảng, 

hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet. Thông qua E-learning giảng viên có thể 

trực tiếp giảng dạy cho học sinh hoặc gửi, lƣu trữ những bài giảng, dữ liệu bài học trên 

hệ thống bằng các hình ảnh, video, âm thanh. Và học viên có thể theo dõi nhiều bài 

giảng theo phƣơng thức online hoặc offline, trao đổi với giáo viên - học viên khác, tạo 

chủ đề thảo luận trong forum, thực hiện các bài kiểm tra,… Tuy nhiên, hiệu quả của 

đào tạo E-learning không chỉ lệ thuộc vào các yếu tố giảng viên, sinh viên nhƣ đào tạo 

truyền thống mà còn lệ thuộc rất nhiều vào công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ 

của giảng viên.  

1. Mô hình vận hành lớp học E-Learning  

Mô hình vận hành lớp học E-learning thƣờng gồm 3 đối tƣợng: giảng viên, sinh 

viên và hệ thống vận hành. Khác với hệ thống vận hành các chƣơng trình truyền thống, 

mô hình đào tạo E-learning có hệ thống vận hành online tạo cảm giác gọn nhẹ, đơn 

giản. Với mô hình vận hành này, tính tƣơng tác giữa giảng viên, sinh viên lệ thuộc rất 

nhiều vào hệ thông quản lý học tập và hệ thống kỹ thuật. Giảng viên muốn truyền tải 

kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng đều phải thông qua tƣơng tác trên hệ thống. Vì 

thế, dù xóa đi khoảng cách về địa lý, về thời gian so với đào tạo truyền thống nhƣng 

trong đào tạo E-learning, vẫn tồn tại khoảng cách giữa thầy, cô và ngƣời học, đó là 

khoảng cách về công nghệ. 

Trong môn hình vận hành các lớp học E-learning, giảng viên có 2 hoạt động chính 

đó là xây dựng học liệu và vận hành lớp học. Việc xây dựng học liệu ở E-learning 

không chỉ là việc viết tài liệu (bản text) cùng với bài tập, câu hỏi,... mà còn là giảng 

dạy, bởi lẽ các bài giảng thƣờng đƣợc xây dựng ở dạng bài giảng đa phƣơng tiện 

(multimedia) trong đó gồm cả clip giảng viên giảng và slide/ video nội dung chuyên 

môn, các bài kiểm tra (test) ngắn,... Việc vận hành lớp học thƣờng dựa trên các học 

liệu có sẵn và đƣợc kết hợp thêm tƣơng tác ở dạng thảo luận, buổi học trực tuyến, giải 

đáp thắc mắc,... 

G 
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2. Ưu điểm của giảng dạy qua hình thức E-learning đối với ngành Kế toán  

Hiện nay đào tạo Kế toán hệ cử nhân đƣợc một số cơ sở giáo dục đại học triển khai 

theo hình thức E-learing nhƣ trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, trƣờng Đại học Mở Hà 

Nội, trƣờng Đại học Thái Nguyên, trƣờng Đại học Trà Vinh,... Việc triển khai đào tạo 

đại học ngành Kế toán theo hình thức E-learning này đƣợc các trƣờng triển khai từ khá 

lâu với quy mô ngày càng lớn bởi lẽ việc đào tạo E-learning ngành Kế toán có nhiều 

ƣu điểm. Cụ thể:  

 * Không bị giới hạn bởi không gian và thời gian: Sự phổ cập rộng rãi của Internet 

đã dần xoá đi khoảng cách về thời gian và không gian cho E-Learning. Một khoá học 

E-learning đƣợc chuyển tải qua mạng tới máy tính của ngƣời học, điều này cho phép 

các học viên học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.  

 * Tính hấp dẫn: Với sự hỗ trợ của công nghệ multimedia, những bài giảng tích 

hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm thanh tăng thêm tính hấp dẫn của bài học. Ngƣời học 

không chỉ còn nghe giảng mà còn đƣợc xem những ví dụ minh hoạ trực quan, thậm chí 

còn có thể tiến hành tƣơng tác với bài học nên khả năng nắm bắt kiến thức cũng tăng 

lên.  

 * Tính linh hoạt: Các lớp môn đƣợc thiết kế theo lịch trình học tập, tuy nhiên lịch 

học thƣờng linh hoạt cho ngƣời học để tăng tính chủ động. Vì thế ngƣời học có thể tự 

điều chỉnh quá trình học trong khuôn khổ thời gian lớp học, lựa chọn cách học phù hợp 

nhất với hoàn cảnh của mình.  

 * Tính cập nhật: Nội dung khoá học thƣờng xuyên đƣợc cập nhật và đổi mới 

nhằm đáp ứng và phù hợp tốt nhất cho học viên. Đây là điểm quan trọng trong đào tạo 

Kế toán bởi các quy định mang tính pháp lý trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế thay 

đổi với tốc độ tƣơng đối nhanh.  

 * Học có sự hợp tác, phối hợp: Các học viên có thể dễ dàng trao đổi với nhau 

trong quá trình học, trao đổi giữa các học viên và với giảng viên. Diễn đàn lớp học 

thƣờng là môi trƣờng thảo luận phổ biến nhất, diễn đàn có nhiều chủ đề thảo luận thực 

tiễn, có tính ứng dụng cao đƣợc chính học viên chia sẻ tạo ra sự hấp dẫn cho các học 

viên khác trong lớp học. Nhiều hình thức tƣơng tác đƣợc triển khai nhƣ các buổi giải 

đáp trực tuyến. Ngoài ra, nhiều học viên, sinh viên đƣợc thầy cô hỗ trợ bằng công nghệ 

hỗ trợ trực tuyến teamview trong các học phần có sử dụng phần mềm nhƣ Kế toán 

thuế, Kế toán thực hành,… 

3. Khó khăn, thách thức đối với giảng dạy trực tuyến  

Bên cạnh những ƣu điểm nổi trội của E-learning, hình thức dạy học này cũng có 
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nhiều khó khăn, thách thức cho giảng viên giảng dạy nói chung và giảng viên giảng 

dạy chƣơng trình kế toán nói riêng. Cụ thể nhƣ sau:  

Thứ nhất: Hiệu quả học tập lệ thuộc vào sự tích cực của ngƣời học: đặc điểm của 

E-learning là ngƣời học cần chủ động học tập, đây là điểm quan trọng ảnh hƣởng lớn 

đến kết quả học tập nhƣng lại là yếu tố khó khắc phục nhất. Đây là mô hình tăng tính 

linh hoạt cho ngƣời học tuy nhiên nó cũng dẫn tới tình trạng ngƣời học ít xây dựng lịch 

học khoa học, họ thƣờng học khi có thời gian rảnh rỗi và điều đó thƣờng dẫn tới việc 

học dồn vào cuối thời gian học tập của học phần.  

Thứ hai: Việc giải thích bằng văn bản đôi khi khó diễn đạt hết đƣợc các nội dung, 

các thông điệp với ngƣời học. Với các thảo luận trên diễn đàn hay các trao đổi trên hệ 

thống giải đáp trực tuyến thì việc sử dụng công cụ chính là ngôn ngữ dạng text. Điều 

này có tính 2 mặt là dễ vận hành nhƣng lại có hạn chế là đôi khi xảy ra tình trạng khó 

giải thích, khó tiếp thu. Để linh hoạt thời gian cho các đối tƣợng tham gia lớp học, khi 

ngƣời học có câu hỏi, họ post một chủ đề trên diễn đàn hay trên hệ thống hỏi đáp. 

Giảng viên định kỳ sẽ rà soát và trả lời các câu hỏi này. Vì vậy, việc sử dụng ngôn ngữ 

dạng văn bản (text) là rất phù hợp, đơn giản cho các bên nhƣng đôi khi rất khó diễn 

đạt, đặc biệt khi ngƣời học diễn đạt không rõ câu hỏi hay khó khăn của họ.  

Thứ ba: Khó đào tạo kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp: một số kỹ năng 

có thể hƣớng dẫn đƣợc qua Internet nhƣ các kỹ năng nghề nghiệp về sử dụng phần 

mềm kế toán, kê khai thuế,... cần thao tác trên phần mềm, trên máy tính. Tuy nhiên 

việc đào tạo này thƣờng mất nhiều thời gian, lệ thuộc vào khả năng sử dụng công nghệ 

của ngƣời học. Nhiều trƣờng hợp mất rất nhiều thời gian để giảng viên, kỹ thuật viên 

sử dụng Teamview hay các công cụ khác để hỗ trợ học viên. Ngoài ra việc đánh giá 

hiệu quả đào tạo kỹ năng cũng còn hạn chế do việc sao chép bài của nhau hay chi phí 

cho việc cá biệt hóa bài tập, bài thực hành khá cao. 

 Thứ tư: Lệ thuộc nhiều vào hạ tầng công nghệ: hạ tầng công nghệ thông tin (mạng 

internet, băng thông, chi phí…) ảnh hƣởng đáng kể tới tiến độ, chất lƣợng học tập 

không chỉ ở chƣơng trình, từ phía thầy, cô mà còn lệ thuộc vào cả hạ tầng công nghệ 

mà sinh viên sử dụng. Điều này thể hiện rất rõ ở các buổi online trực tuyến, các bài 

kiểm tra đến hạn (mà sinh viên đi công tác, bận việc riêng hay không có mạng internet 

đủ tốt để làm bài).  

Thứ năm: Năng lực công nghệ của giảng viên: không chỉ kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng giao tiếp mà năng lực công nghệ của giảng viên cũng là một thách 

thức lớn đối với chất lƣợng dạy và học trực tuyến. Năng lực này thể hiện ở việc giảng 

viên phải biết, vận hành thành thạo các công cụ dạy học, vận hành lớp học (hệ thống 
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LMS, diễn đàn, hệ thống hỗ trợ sinh viên,...) và các công cụ hỗ trợ khác cho sinh viên 

theo kiểu “case by case”. Năng lực công nghệ của giảng viên là rào cản khá lớn đối với 

các giảng viên yếu về công nghệ hay giảng viên lớn tuổi. 

Thứ sáu: Ngoại hình và khả năng giao tiếp: Ngoại hình và khả năng giao tiếp 

không phải là vấn đề chuyên môn, tuy nhiên lại là nhân tố đầu tiên tác động tới tâm lý 

và sự chú ý học tập của sinh viên. Trong các buổi học trực tuyến, các bài giảng đa 

phƣơng tiện có âm thanh, hình ảnh của thầy, cô thì 2 yếu tố này đặc biệt quan trọng. 

Rõ ràng với các bài giảng có thầy, cô nói cuốn hút, ngoại hình ƣa nhìn sẽ tạo cảm 

hứng, sự thu hút cho ngƣời học.  

4. Một số giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức đối với giảng 

viên dạy E-learning  

 Giải pháp về năng lực công nghệ cho giảng viên: Để khắc phục các yếu kém về 

năng lực công nghệ cho giảng viên, ngoài việc tự trao dồi của mỗi cá nhân thì việc đào 

tạo là yếu tốt giải quyết hữu hiệu nhất. Việc đào tạo kỹ năng cho giảng viên giảng dạy 

chƣơng trình không chỉ là đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ mà cần có các lớp học 

mô phỏng tƣơng tự nhƣ lớp học của sinh viên để thầy, cô có những trải nghiệm hệ 

thống, hiểu đƣợc các sinh viên vận hành lớp học. Mỗi thầy cô cần tham gia ít nhất 01 

khóa học dƣới vai trò ngƣời học, 01 khóa học tập huấn kỹ năng giảng viên nhƣ là điều 

kiện về kỹ năng, tiêu chuẩn đối với giảng viên giảng dạy online.  

 Giải pháp về ngoại hình, kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là kỹ năng phải có 

đối với thầy, cô. Đây là kỹ năng hỗ trợ cho việc truyền tải kiến thức, thông điệp cũng 

nhƣ tƣơng tác với sinh viên. Cũng tƣơng tự nhƣ đào tạo kỹ năng công nghệ, việc đào 

tạo kỹ năng cho các thầy cô về giao tiếp, giảng dạy là việc dễ thực hiện và có nhiều 

cách thức triển khai. Với ngoại hình, việc đẹp lên về bản chất là tƣơng đối khó, tuy 

nhiên, để đạt đƣợc mức có thể chấp nhận đƣợc thì các kỹ năng xã hội có thể hỗ trợ 

đƣợc nhiều đó là kỹ năng về ăn mặc, thời trang, kỹ năng nói, lắng nghe hay kỹ năng 

biểu cảm,... Với các kỹ năng này các thầy, cô có thể tự tin hơn khi quay bài giảng, 

giảng trực tiếp trên hệ thống online trực tuyến. Ngoài ra việc hỗ trợ ngoại hình nhƣ 

trang điểm, tƣ vấn trang phục,... cũng là một việc cần chú ý đặc biệt đối với giảng viên 

tham gia ghi hình. Do đặc điểm trang phục ghi hình có yêu cầu tƣơng đối rõ ràng và 

khác với trang phục đời thƣờng nên các thầy, cô cũng cần đƣợc trang bị kỹ năng, kiến 

thức về vấn đề này hoặc cần có bộ phận hỗ trợ cho các thầy, cô khi ghi hình.  

 Giải pháp về công nghệ, hệ thống: Giải pháp về công nghệ, hệ thống là giải pháp 

phụ thuộc vào ngƣời, bộ phận quản trị hệ thống. Với các công nghệ có tính tiện ích, 
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thân thiện với ngƣời dùng thì giảng viên, sinh viên dễ dàng hơn trong việc tự học, tự 

rèn luyện cũng nhƣ tƣơng tác giữa thầy, cô với sinh viên, giữa sinh viên với sinh 

viên,... Các lớp học hiện nay khá dễ sử dụng đối với ngƣời sử dụng máy tính (máy để 

bàn, laptop) nhƣng còn tƣơng đối khó đối với ngƣời sử dụng smartphone, mà đây lại là 

công cụ online phổ biến đối với phần lớn ngƣời dân Việt Nam. 

 Giải pháp đối với sinh viên: Với sinh viên, việc cần thúc đẩy nhất đó là tăng tính 

chủ động học tập. Đây là hạn chế cố hữu của hình thức đào tạo E-learning. Do ngƣời 

học không có nhiều tƣơng tác nên việc bị “trôi” thời gian là rất lớn, nó dẫn tới tình 

trạng sinh viên quên hạn làm bài, nộp bài, quên lịch học hay học dồn dập vào thời gian 

cuối của lớp học làm việc học có hiệu quả thấp đi. Để khắc phục tình trạng này cần có 

nhiều hoạt động tƣơng tác hơn giữa thầy, cô với sinh viên và giữa sinh viên với sinh 

viên. Bên cạnh đó cần có đội ngũ cố vấn học tập hoặc hệ thống nhắc việc tự động hữu 

ích để ngƣời học luôn kiểm soát đƣợc tình trạng và các nghĩa vụ của mình.  

Kết luận: Từ thực trạng trên, có thể thấy giảng dạy trực tuyến nói chung và giảng 

dạy trực tuyến ngành Kế toán nói riêng là xu hƣớng phát triển chung của lĩnh vực giáo 

dục đại học, sau đại học. Để theo kịp xu hƣớng này, ngoài việc xây dựng hệ tầng công 

nghệ, xây dựng quy trình vận hành,... cần chú trọng đào tạo giảng viên đặc biệt là các 

kỹ năng giảng dạy và kỹ năng vận hành hệ thống đào tạo. Đây là thành phần quan 

trọng giúp hình thành và nâng cao chất lƣợng giảng dạy cho các chƣơng trình đào tạo. 

  

Tài liệu tham khảo: 

http://hubt.edu.vn/tin-tuc/25-12-2014/tong-quan-ve-elearning/32/157/ 

https://neu.edu.vn/vi/tin-tuc-moi-nhat/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-e-learning-kinh-nghiem-va- 

           co-hoi-hop-tac 

 

 

http://hubt.edu.vn/tin-tuc/25-12-2014/tong-quan-ve-elearning/32/157/
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Rủi ro pháp lý từ mua hàng trực tuyến  
tại Việt Nam 

Đoàn Ngọc Hải Linh - CQ55/63.02 

gày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, các thiết bị 

kỹ thuật số đã trở nên vô cùng phổ biến và có tác động mạnh đến tƣ duy và 

hành vi mua hàng của ngƣời tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến dần trở thành 

một hình thức không hề xa lạ đối với ngƣời Việt Nam. Ngƣời tiêu dùng hoàn toàn có 

thể tiếp cận đến những sản phẩm, những nhãn hàng nổi tiếng với chất lƣợng cao cả 

trong và ngoài nƣớc. Tuy nhiên, hình thức mua sắm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi 

hỏi chúng ta phải có những giải pháp để vừa hạn chế các rủi ro pháp lý trong lĩnh vực 

này, vừa bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế bền 

vững, ổn định. 

Từ khóa: Mua sắm trực tuyến; Thương mại điện tử; Rủi ro pháp lý 

1. Tình hình mua sắm trực tuyến tại Việt Nam 

Ngƣời tiêu dùng hiện nay có thể tiến hành lựa chọn và mua sắm hàng hóa dịch vụ 

tại nhà thông qua việc truy cập Internet, với đầy đủ các hình ảnh, thông tin, thông số 

kỹ thuật chi tiết về sản phẩm, đa phần là qua các nền tảng mạng xã hội nhƣ: Facebook, 

Instagram và đặc biệt là các sàn giao dịch thƣơng mại điện tử nhƣ Shopee, Lazada, 

Tiki.vn... sau đó có thể quyết định thanh toán chi phí tùy thuộc vào hệ thống của ngƣời 

bán, có thể là thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc sử dụng các phƣơng thức 

nhƣ: thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký Internet Banking, thanh toán bằng thẻ tín 

dụng hay chuyển khoản qua trung gian bên thứ ba (bƣu điện, ứng dụng chuyển tiền của 

Viettel...) và rất nhiều hình thức khác.  

Sau khi khách hàng chấp nhận mua hàng và tiến hành thanh toán, hàng hóa dịch vụ 

có thể đƣợc giao tới khách hàng qua các cách nhƣ: 

Tải về: đây là hình thức nhận hàng đối với các sản phẩm là phần mềm, là phim, 

nhạc, các tài liệu số,... 

Vận chuyển: đây là hình thức mà ngƣời mua sẽ nhận đƣợc hàng hóa dịch vụ do 

chính nhà cung cấp hay ngƣời bán giao tới hoặc do liên kết với các nhà vận chuyển, 

các đơn vị chuyển phát nhƣ: Bƣu điện, Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm,... qua đƣờng 

bộ, đƣờng thủy, đƣờng hàng không,... 

N 
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Theo đánh giá của hãng nghiên cứu thị trƣờng Nielsen, hành vi mua sắm tại Việt 

Nam đang thay đổi đáng kể khi tỷ lệ mua sắm trực tuyến đã tăng trƣởng đột biến trong 

năm 2020. Theo đó, tỷ lệ mua sắm trực tuyến tại Việt Nam năm 2020 đạt con 

số 32%, tăng cao so với tỷ lệ 18% của năm 2019. Tần suất mua hàng trên TMĐT 

cũng tăng gần gấp đôi, từ 1,2 lần năm 2019 lên con số 2,1 vào năm 2020 và dự báo 

ngày càng tăng trƣởng mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp hiện nay. 

 

 guồn:  ghiên cứu của  ielsen  

Đáng chú ý, đối tƣợng khách hàng mục tiêu của TMĐT cũng nhiều thay đổi. 

Ngƣời tiêu dùng online vẫn chủ yếu là nữ giới (chiếm tới 67%), nhƣng độ tuổi khách 

hàng đã thay đổi đáng kể. Theo đó, nhóm khách hàng tiêu dùng chủ yếu trên kênh 

TMĐT dịch chuyển sang nhóm tuổi trƣởng thành hơn, từ 30 - 45 tuổi khi chiếm tỷ lệ 

lên tới 57%. 

2. Các rủi ro pháp lý khi mua sắm trực tuyến 

Việc mua hàng trực tuyến giúp cho ngƣời tiêu dùng có quyền hƣởng nhiều chƣơng 

trình ƣu đãi và chủ động lựa chọn, so sánh giá cả, kiểu dáng. Tuy nhiên, bản chất của 

mua hàng trực tuyến khác với giao dịch thƣơng mại thông thƣờng ở chỗ ngƣời mua 

không trực tiếp xem hàng, chỉ tìm hiểu, đánh giá sản phẩm qua những thông tin công 

bố trên trang web hay hệ thống của ngƣời bán. Do đó, cùng với nhiều lợi ích mà 

phƣơng thức này mang lại, ngƣời tiêu dùng cũng đã và đang phải đối mặt với những 



53 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2021 

  

rủi ro pháp lý tiềm ẩn không chỉ gây ảnh hƣởng về kinh tế mà còn có những ảnh hƣởng 

đến thời gian và tinh thần của chính mình. 

Thứ nhất, ngƣời tiêu dùng có thể mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lƣợng. Đây vẫn là một trong những vấn đề vô cùng nổi cộm khi nhắc đến lĩnh vực mua 

bán hàng hóa dịch vụ, kể cả khi mua sắm truyền thống chứ không riêng gì hình thức 

mua sắm online. Nguyên nhân trƣớc hết xuất phát từ những nhà sản xuất và các nhà 

bán lẻ cố tình vi phạm pháp luật, sau là do sự thiếu hiểu biết của ngƣời dân, hoặc chính 

họ cũng ý thức đƣợc việc mình đang mua phải sản phẩm là hàng nhái của các thƣơng 

hiệu nhƣng vì “tham rẻ” nên vẫn cố tình mua. Đặc biệt phải kể đến vụ việc ngày 

17/3/2021, Tổng cục Quản lý thị trƣờng phối hợp Cục Quản lý thị trƣờng và Phòng 

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra, thu giữ khoảng 20 

nghìn túi xách giả thƣơng hiệu nổi tiếng, trị giá nhiều tỷ đồng tại kho chứa ở thôn Đại 

Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản (Nam Định)
1
. Lƣợng hàng lớn đến mức lực lƣợng 

chức năng phải dùng tới hơn 10 xe tải loại 3,5 tấn để chuyên chở, đa phần là những 

chiếc túi giả các thƣơng hiệu lớn trên thế giới nhƣ Hermes, Louis Vuitton, Channel… 

với giá trị gốc mỗi chiếc túi khoảng hơn 7000 USD cho tới hàng chục ngàn USD, 

nhƣng lại tới tay ngƣời tiêu dùng với giá chỉ khoảng 400.000 - 500.000 đồng. 

Thứ hai, bên bán có thể chậm trễ hoặc không giao hàng trong khi tiền đã đƣợc 

thanh toán đủ. Đối với các doanh nghiệp hay nhà bán lẻ thiếu uy tín, họ có thể không 

giao hàng theo đúng thời gian đã cam kết, thậm chí lợi dụng lòng tin của khách hàng 

để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trƣờng hợp khách hàng đặt mua các sản phẩm của 

nƣớc ngoài, trong khi các trang web bán hàng trong nƣớc tự đảm nhận hoặc kết nối với 

dịch vụ vận chuyển hàng có tính phí cho khách hàng thì một số trang web nƣớc ngoài 

chỉ chấp nhận giao hàng trong phạm vi quốc gia của họ. Trong trƣờng hợp này, ngƣời 

tiêu dùng phải tự sắp xếp ngƣời nhận hộ tại quốc gia ngƣời bán hoặc sử dụng dịch vụ 

vận chuyển hàng về Việt Nam. Thời gian giao hàng đến tay ngƣời tiêu dùng sẽ bằng 

tổng thời gian giao hàng thông thƣờng trong nƣớc sở tại cộng với thời gian vận chuyển 

hàng về Việt Nam và ngƣời tiêu dùng khó chủ động kiểm soát đƣợc tiến độ mà hoàn 

toàn phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp và uy tín của bên bán và hãng vận chuyển. 

Thứ ba, khó kiểm tra chất lƣợng hàng hoá khi quyết định mua ngƣời tiêu dùng 

không thể kiểm tra chất lƣợng tại địa điểm xuất hàng của bên bán mà chỉ có thể đối 

chiếu chất lƣợng hàng hóa vào lúc nhận đƣợc hàng và đối chiếu với các tiêu chuẩn mà 

                                                 
1
 https://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/triet-pha-kho-hang-gia-thuong-hieu-hermes-lon-nhat-

mien-bac-sau-6-thang-trinh-sat-20210317190519441.htm 
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bên bán đã công bố trên trang web. Sản phẩm không đúng nhƣ công bố, chất lƣợng 

kém… là ám ảnh hàng đầu. Theo nghiên cứu, có tới 70% ngƣời tiêu dùng lo lắng các 

sản phẩm thực tế không giống nhƣ miêu tả trên website (năm 2019 con số này là 30%); 

63% ngƣời dùng quan ngại về chất lƣợng sản phẩm kém (năm 2019 là 28%). Giả sử 

phát hiện chất lƣợng, tính năng, kiểu dáng không đúng nhƣ đã đặt hàng thì với những 

giao dịch trong nƣớc, ngƣời mua sẽ dễ dàng liên hệ với ngƣời bán để khiếu nại, việc 

đổi trả hàng hóa cũng có thể diễn ra nhanh chóng vì khoảng cách địa lý gần. Đối với 

việc mua hàng trực tuyến từ nƣớc ngoài, ngƣời tiêu dùng vẫn có thể thực hiện khiếu 

nại chất lƣợng hàng hóa với ngƣời bán nhƣng để đƣợc đổi trả hàng hoặc hoàn tiền là 

rất khó, bởi vì: 

- Ngƣời tiêu dùng khó chứng minh đƣợc rằng hàng hóa ngay từ lúc giao c ho 

ngƣời nhận hộ (hoặc hãng vận chuyển) đã không đúng với thông tin nhƣ bên bán cam 

kết vì ngƣời tiêu dùng không trực tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu hàng hóa hay do lỗi 

của đơn vị vận chuyển. 

- Bên bán hàng ở nƣớc ngoài có thể không chịu trách nhiệm về sự cố thất lạc hoặc 

ảnh hƣởng chất lƣợng hàng hóa xảy ra trên đƣờng vận chuyển trong trƣờng hợp ngƣời 

tiêu dùng Việt Nam tự thuê hãng vận chuyển. 

- Giả sử ngƣời bán chấp nhận đổi trả hàng hóa thì thủ tục này khá phức tạp, kéo 

dài, điều kiện đổi trả hàng không khả thi cho ngƣời tiêu dùng ở Việt Nam, chi phí gửi 

trả lại hàng cho bên bán ở nƣớc ngoài khá cao. Do đó, trên thực tế ngƣời mua thƣờng 

chọn cách giữ lại hàng mặc dù không nhƣ mong muốn hoặc là bán lại cho ngƣời khác 

với giá rẻ hơn. 

Thứ tư, ngƣời mua có nguy cơ bị lộ thông tin tài khoản cá nhân trong quá trình 

thanh toán. Không phải trang web bán hàng cũng làm tốt việc bảo mật thông tin thẻ. 

Điển hình phải kể đến vụ việc công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng; 

Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục 

nghìn thông tin thẻ thanh toán nhƣ Visa, thẻ tín dụng của khách hàng; tin tặc đã tấn 

công vào hệ thống máy chủ của Việt Nam Airlines
2
, đăng tải lên Internet 411.000 tài 

khoản khách hàng thành viên của chƣơng trình Bông Sen Vàng; tình trạng để lộ thông 

tin khách hàng để các Công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời 

chào khách hàng qua tin nhắn SMS; dữ liệu khách hàng của Công ty FPT bị đăng tải 

công khai trên mạng... Thực tiễn cho thấy các hành vi trên ảnh hƣởng rất nhiều tới cá 

                                                 
2
 http://antoanthongtin.gov.vn/hacker-malware/nhin-lai-vu-tan-cong-vao-tong-cong-ty-hang-khong-viet-

nam-va-nhung-bai-hoc-de-lai-106846 
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nhân khách hàng nói riêng và đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội, gây nguy cơ mất an ninh mạng nói chung. 

Thứ năm, Nhà nƣớc thất thu thuế, khó nhƣ thu thuế qua mạng
3
. Do xu hƣớng của 

xã hội, cũng nhƣ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó kiểm soát, tại Hà Nội 

cũng nhƣ trên cả nƣớc hiện nay gia tăng khá nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện kinh 

doanh qua mạng, thƣơng mại điện tử. Điều này kéo theo nguy cơ thất thu thuế nếu nhƣ 

không đƣợc kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, trong thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã thu 

thập đƣợc dữ liệu của 1.194 cá nhân với tổng doanh thu 3.614 tỷ đồng, dự kiến số thuế 

253 tỷ đồng (tính theo tỷ lệ thuế suất áp dụng cho dịch vụ quảng cáo là 7%). Ngoài ra, 

Cục Thuế Hà Nội cũng có danh sách, tài khoản của 36.068 shop bán hàng online với 

số tiền giao dịch là 14.290 tỷ đồng; trong đó, tài khoản của cá nhân là 35.971 tài khoản 

với số lƣợng tiền giao dịch 4.851 tỷ đồng; tài khoản doanh nghiệp là 97 tài khoản với 

số tiền giao dịch 9.438 tỷ đồng… nhƣng gần nhƣ không thu đƣợc thuế. 

Thứ sáu, mảnh đất màu mỡ cho tội phạm công nghệ cao, theo BKAV, Việt Nam 

có 5.226 website bị hacker xâm nhập và 30% website các ngân hàng Việt Nam có lỗ 

hổng. Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, đã phát hiện 5.898 sự cố 

lừa đảo, 8.850 sự cố thay đổi giao diện, 16.837 sự cố mã độc, ngăn chặn 200 website 

giả mạo
4
. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tin nhắn rác và mạng xã hội Facebook, 

Zalo. Lợi dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, mạng internet, mạng 

viễn thông đƣa ra thông tin trúng thƣởng để lừa đảo. Cụ thể: Gửi tin nhắn thông báo 

trúng thƣởng đến các số điện thoại, gửi các đƣờng link thông báo trúng thƣởng đến các 

tài khoản trong trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Skype, Viber...), các website 

game. Một số khách hàng của HSBC, Vietcombank, BIDV, ACB... cũng nhận đƣợc 

các cuộc gọi đến xƣng danh là cán bộ của ngân hàng thông báo việc khách đã trúng 

thƣởng, đề nghị khách hàng chuyển tiền để làm thủ tục nhận thƣởng; hoặc thông báo 

thẻ tín dụng có vài vấn đề và yêu cầu cung cấp những thông tin liên quan để điều 

chỉnh; xƣng danh là cán bộ điều tra yêu cầu nộp tiền vào một tài khoản khác để bảo 

lãnh, phục vụ việc điều tra... 

Phƣơng thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực thanh toán điện tử và thẻ 

ngân hàng. Ở dạng tội phạm này, trƣớc hết các đối tƣợng phạm tội thƣờng dùng mọi 

cách để có thông tin thẻ ngân hàng. Tội phạm thƣờng sử dụng thiết bị hiện đại gắn vào 

                                                 
3
 https://dangcongsan.vn/kinh-te/chong-that-thu-thue-kinh-doanh-qua-mang-576523.html 

4
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/giai-phap-phong-chong-toi-pham-cong-nghe-cao-trong-

linh-vuc-ngan-hang-o-viet-nam-120076.html 
 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/giai-phap-phong-chong-toi-pham-cong-nghe-cao-trong-linh-vuc-ngan-hang-o-viet-nam-120076.html
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/giai-phap-phong-chong-toi-pham-cong-nghe-cao-trong-linh-vuc-ngan-hang-o-viet-nam-120076.html
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ATM/POS; cài phần mềm gián điệp, mã độc tấn công ATM và hệ thống thẻ; bẻ khoá 

hệ thống bảo mật, đánh cắp thông tin của chủ thẻ rồi chế tạo thẻ ngân hàng giả để sử 

dụng bất hợp pháp dƣới thủ đoạn mua bán thẻ ngân hàng giả; rút tiền tại các 

ATM/POS; thanh toán trực tuyến...  

3. Các biện pháp phòng ngừa và giải quyết rủi ro pháp lý khi mua sắm trực tuyến 

Để thúc đẩy sự phát triển của mua sắm trực tuyến nói riêng và sự phát triển của 

thƣơng mại điện tử nói chung và giúp hình thức mua sắm này thực sự đem lại lợi ích 

đến cho ngƣời tiêu dùng, cần có những biện pháp cụ thể đến từ các cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc có liên quan, các cá nhân, doanh nghiệp tham gia buôn bán sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ trực tuyến, cũng nhƣ chính những ngƣời tiêu dùng. 

Về phía người tiêu d ng, trƣớc hết, hãy trở thành những ngƣời tiêu dùng thông 

minh, cần xây dựng cơ chế tự vệ, hiểu rõ luật để tự bảo vệ mình. Luật về bảo vệ quyền 

lợi ngƣời tiêu dùng năm 2010 đã quy định rõ ràng về các điều khoản nhằm bảo vệ 

ngƣời tiêu dùng khi tham gia các giao dịch thƣơng mại điện tử. Ngƣời mua hàng cần 

phải nắm rõ các thông tin về sản phẩm, chi phí và phƣơng thức thanh toán, vận 

chuyển, thời gian giao hàng,... đồng thời kiểm soát các thông tin cá nhân mà mình chia 

sẻ với ngƣời bán hàng. Bên cạnh đó, để tránh rủi ro khi mua hàng online, ngƣời tiêu 

dùng cần mua hàng ở những trang web uy tín, có đăng ký hoạt động với cơ quan chức 

năng và đã đƣợc cấp phép hoạt động, có thông tin liên lạc rõ ràng nhƣ: địa chỉ, số điện 

thoại, mã số thuế... Ngoài ra, khi mua hàng online, ngƣời tiêu dùng cần cảnh giác trƣớc 

những trang web, tài khoản mạng xã hội lạ quảng cáo các dịch vụ, sản phẩm với giá 

thấp hoặc khuyến mãi lớn. Trong trƣờng hợp ngƣời tiêu dùng gặp các phiền toái về 

chất lƣợng sản phẩm khi mua hàng trực tuyến cần phản ảnh đến các cơ quan chức năng 

nhƣ: Sở Công Thƣơng, Cục Quản lý thị trƣờng cấp tỉnh, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ 

ngƣời tiêu dung… để đƣợc hỗ trợ giải quyết 

Về phía doanh nghiệp, đầu tiên, doanh nghiệp khi phát triển sản phẩm cần chú ý 

đến thiết kế luồng kinh doanh hợp lý, kiểm soát chặt chẽ truy xuất dữ liệu theo nguyên 

tắc “khách hàng truy cập thông tin với quyền hạn phù hợp định trƣớc”. Tiếp đó, kiểm 

soát chặt chẽ và áp dụng các kiểm tra an toàn thông tin ngay từ khi phát triển ứng dụng 

và sau khi đƣa vào cung cấp. Cuối cùng, doanh nghiệp cần định kỳ tiến hành rà soát và 

đánh giá lại mức độ an toàn của các hệ thống của mình vì theo thời gian hệ thống 

thƣờng xuất hiện các lỗ hổng, rủi ro mới. Doanh nghiệp cần thay đổi cơ cấu kịp thời; 

chiến lƣợc và phƣơng pháp quản lý phù hợp; thích nghi với xu hƣớng mới; đầu tƣ và 

nâng cấp an ninh mạng để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao nhằm khai thác triệt để 

những cơ hội và hạn chế tối thiểu những rủi ro, hạn chế mà TMĐT mang đến. 
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Về phía Chính phủ, cần có chiến lƣợc đầu tƣ kịp thời, đúng đắn vào việc phát triển 

cơ sở hạ tầng, nâng cấp mạng Internet. Bên cạnh đó, cũng cần phải có chế tài, quy định 

chặt chẽ trong kinh doanh TMĐT nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các 

bên liên quan nhƣ: Doanh nghiệp, đối tác, khách hàng,... Ngoài ra, để bảo đảm quyền 

lợi của ngƣời mua, đối với tình trạng tin nhắn rác, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 

phải có trách nhiệm thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn và chấm dứt 

hành vi vi phạm này. Mặt khác, liên quan đến chứng từ trong giao dịch điện tử, luật 

cũng quy định về trách nhiệm của ngƣời bán trong việc tạo điều kiện cho ngƣời tiêu 

dùng truy cập, tải, lƣu giữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch. Để 

đáp ứng quy định này, các trang web bán hàng qua mạng cần tích hợp các giải pháp kỹ 

thuật nhằm đảm bảo khả năng truy cập, sao lƣu chứng từ của ngƣời tiêu dùng,… 

4. Kết luận 

Tóm lại, mua sắm trực tuyến đã và đang trở thành một xu hƣớng và có tốc độ phát 

triển rất nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế số nhƣ hiện nay và khi dịch bệnh 

Covid-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp. Điều này đòi hỏi sự tỉnh táo, thông 

minh của khách hàng trong việc chọn lựa và quyết định mua sắm để có thể sở hữu 

những hàng hóa, dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất và hạn chế tối đa các rủi ro cho mình. 

Bên cạnh đó, các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và phân phối bán sỉ lẻ hàng hóa trên 

thị trƣờng cần trung thực đăng ký và khai báo tình hình hoạt động kinh doanh với các 

cơ quan chức năng có thẩm quyền, để các cơ quan này có thể kiểm soát và áp dụng các 

chế tài phù hợp. Đồng thời, các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cũng cần có những 

văn bản quy phạm pháp luật và chế tài xử lý đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ và 

giai đoạn phát triển của xã hội, mà sau cùng là để bảo vệ lợi ích của cả ngƣời bán và 

ngƣời tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ổn định, bền vững. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vimed.org/dich-virus-corona-covid-19-7974.html  

https://congthuong.vn/nam-2020-viet-nam-hut-gan-29-ty-usd-von-fdi- 150172.html  

Cổng thông tin Tổng Cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn  

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/cac-kich-ban-kinh-te-the-gioi-nam- 2021-331644.html  

https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tang-truong-kinh-te-viet-nam-nam- 2020-va-trien-vong- 

           nam-2021-331394.html  

https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam  
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Kinh tế số ở Việt Nam: cơ hội và thách thức 

Phạm Hồng Hạnh - CQ55-21.10 
Nguyễn Thị Thoa - CQ55-21.09 

ại dịch Covid-19 đã tàn phá thế giới và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 

của nền kinh tế. Trƣớc bối cảnh đó, lần đầu tiên khái niệm kinh tế số đƣợc 

đƣa vào văn kiện tại Đại hội Đảng lần thứ XIII thay cho kinh tế tri thức đã 

thể hiện nhu cầu của xã hội và nền kinh tế. Đây đƣợc cho là nhân tố quan trọng đƣa 

Việt Nam trở thành nƣớc “thành công về nền kinh tế duy nhất của Đông Nam Á trong 

đại dịch” - Nikkei Asia Review (Nhật Bản). Để duy trì phong độ này, đòi hỏi Việt 

Nam cần phải nắm bắt những cơ hội và loại bỏ những thách thức do kinh tế số đem lại 

từ đó dẫn dắt nền kinh tế tiếp tục tăng trƣởng. 

Kinh tế số - Nguồn lực tăng trưởng mới trong đại dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hƣởng rất lớn tới nền kinh tế thế giới nhƣng nó lại là 

“chất xúc tác” giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các quốc gia trên thế giới. 

Đặc biệt với một quốc gia có tới 64 triệu ngƣời sử dụng internet, 57% dân số có tài 

khoản mạng xã hội nhƣ Việt Nam. Theo thống kê của Cục Thƣơng mại điện tử và 

Kinh tế số - Bộ Công Thƣơng, kể từ khi dịch xuất hiện, tất cả các dịch vụ từ mua hàng, 

đặt xe, đặt phòng,… đều thực hiện trên nền tảng số và thanh toán qua thẻ. Không 

những thế, hàng loạt những sản phẩm công nghệ mới ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của 

con ngƣời trong mùa dịch nhƣ khẩu trang công nghệ cao tích hợp bluetooth và micro; 

robot hỗ trợ khử khuẩn trong khu vực cách ly hay các ứng dụng hội họp, đào tạo trực 

tuyến ,… Có thể thấy, kinh tế số là một nguồn lực tiềm năng thúc đẩy tăng năng suất 

lao động, tạo thuận lợi phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mang lại tiện ích cho 

môi trƣờng sống của ngƣời dân tại Việt Nam. 

Cơ hội của kinh tế số đem lại cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai 

Nhƣ đã nói ở trên, dịch Covid-19 là chất xúc tác để hiện thực hóa ƣớc mơ “chuyển 

đổi mô hình tăng trƣởng từ chiều rộng sang chiều sâu” của Việt Nam. TS Đặng Đức 

Anh phân tích: “Dịch Covid-19 là cơ hội rất lớn để thị trƣờng tự điều chỉnh, kinh tế số 

đƣợc đẩy mạnh hơn trong đại dịch, giúp rút ngắn thời gian, công sức. Nếu tận dụng 

đƣợc cơ hội này để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang ngành, lĩnh vực phù hợp xu hƣớng 

kinh tế số, có thể thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trƣởng sang một giai đoạn mới.” 

Đó là giai đoạn chuyển đổi cơ bản của một nền kinh tế, từ cấu trúc ngành và nền tảng 

nhân khẩu học, xã hội cũng nhƣ thể chế hay nói cách khác là phát triển kinh tế đa diện.  

Việt Nam là nƣớc có sự ổn định về chính trị, nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ phù 

hợp với việc tiếp thu và phát triển công nghệ số, do đó trở thành quốc gia có khả năng 

Đ 
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thu hút mạnh mẽ vốn đầu tƣ nƣớc ngoài từ các tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng 

đầu thế giới,… Những lợi thế trên đã trở thành động lực tăng tốc phát triển kinh tế số. 

Kinh tế số trở thành một xu hƣớng tất yếu, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, các mô 

hình và phƣơng thức kinh doanh kiểu mới ra đời, thu hút đƣợc đông đảo nguồn lao 

động trong xã hội, hơn nữa kinh tế số còn cung cấp các giá trị bổ sung cho ngƣời tiêu 

dùng và xã hội, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con ngƣời. 

Năm 2010, Việt Nam vẫn còn là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Nhờ 

vào sự phát triển toàn cầu của các công nghệ số mang lại mà Việt Nam đã vƣơn lên trở 

thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Điều này cho thấy, kinh tế số không chỉ 

giúp rút ngắn tạo ra bƣớc nhảy vọt cho các phƣơng pháp sản xuất hiện có mà còn đem 

lại cơ hội gia nhập sâu hơn vào thị trƣờng toàn cầu với chi phí thấp đối với các nƣớc 

đang phát triển. Đồng thời tạo ra tác động cao hơn tới quá trình tăng trƣởng kinh tế 

nhờ nâng cao năng suất . 

Sự phát triển vƣợt trội của các nền tảng số tạo cơ hội phát triển nền kinh tế xanh. 

Cụ thể Internet kết nối vạn vật, phân tích dữ liệu lớn và cung cấp các giải pháp hiệu 

quả để quản lý và giải quyết các vấn đề môi trƣờng. Các công nghệ mới ra đời giúp tiết 

kiệm năng lƣợng và phát triển bền vững nhƣ lƣới điện thông minh, thành phố thông 

minh, an ninh mạng,… cho thấy kinh tế số và kinh tế xanh có mối quan hệ biện chứng, 

chúng thúc đẩy lẫn nhau cùng tăng trƣởng. Do đó cần phát huy những thế mạnh mà 

kinh tế số đem lại để xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững. 

Thách thức của nền kinh tế số đối với nền kinh tế tại Việt Nam  

Thứ nhất là về thƣơng mại điện tử. Hiện nay còn có một số doanh nghiệp đặc biệt 

là các doanh nghiệp nhỏ và các hộ kinh doanh vẫn chƣa áp dụng công nghệ số. Việc 

thanh toán điện tử còn nhiều hạn chế nên làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và ngƣời 

dân. Dẫn đến hoạt động mua sắm trực tuyến còn nhiều trở ngại.  

Thứ hai là về hạ tầng chính sách và các thể chế. Hạ tầng chính sách và các thể chế 

còn chƣa có sự thống nhất, hoàn thiện để thúc đẩy kinh tế số phát triển. Hạ tầng cho kinh 

tế số còn mỏng, hệ thống logistics còn yếu kém và còn nhiều vấn đề cần giải quyết. 

Thứ ba là về thói quen thanh toán tiền mặt của ngƣời dân. Thói quen này gây trở 

ngại trong quá trình thanh toán qua các ứng dụng công nghệ số. 

Thứ tƣ là về tính bảo mật thông tin. Trong quá trình sử dụng công nghệ thông tin 

không thể tránh đƣợc những rủi ro không đáng có, ví dụ nhƣ rủi ro trong việc bị đánh 

cắp thông tin cá nhân, lộ thông tin khách hàng đối với các doanh nghiệp. Vì thế nhiều 

ngƣời còn khá e ngại trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Và khi dùng ngƣời dân 

còn phải trả một khoản phí không nhỏ để duy trì hoạt động, cũng nhƣ các ứng dụng 

khác nên đây cũng chính là một thách thức đối với nền kinh tế số.Việt Nam là một 

trong những quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất và cũng dễ bị tổn thƣơng khi bị tấn 
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công mạng. Năm 2017, có 10.000 vụ tấn công mạng nhằm vào Internet Việt Nam, gây 

thất thoát 12.300 tỷ đồng. Năm 2018, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia bị tấn công 

mạng nhiều nhất thế giới. cho thấy, có một lỗ hổng rất lớn của Việt Nam trong lĩnh 

vực bảo đảm an toàn thông tin làm cản trở mục tiêu phát triển kinh tế số. Đặc biệt, 

trong thời đại 4.0, việc ngăn chặn và giải quyết các vấn đề tấn công qua mạng ngày 

càng trở nên cấp bách. Không chỉ là vấn đề an ninh, an toàn kinh tế, bảo mật thông tin 

của cá nhân, doanh nghiệp... mà còn là vấn đề an ninh và lợi ích của quốc gia. 

Thứ năm là về nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực đƣợc đào tạo, có trình độ, kỹ năng 

về công nghệ thông tin còn hạn chế. Rất ít ngƣời có khả năng có thể điều hành đƣợc 

sàn giao dịch, mà chủ yếu chỉ sử dụng qua mạng xã hội nhƣ Facebook, Zalo,... để thực 

hiện thƣơng mại. Theo nhƣ tính toán thấy đƣợc trong 15 năm tới khoảng 50% công 

việc tại các nƣớc phát triển sẽ đƣợc thay thế bởi các quy trình tự động hóa cao hơn đối 

với các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam, do giá trị gia tăng của lực lƣợng lao động 

thấp hơn so với mức trung bình của thế giới. Thách thức chính là điểm mấu chốt quyết 

định nền kinh tế số có phát triển bền vững hay không? 

 Thứ sáu là trình độ nền kinh tế quá thấp khiến cho tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

không cao vì vậy tác động của kinh tế số đến năng suất lao động tổng thể và năng suất 

theo ngành còn hạn chế.  

Kết luận  

Kinh tế số chính là mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế thế 

giới nói chung và đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng trong tƣơng lai. Tuy nhiên, 

điều cần cho sự phát triển này chính là việc xây dựng hạ tầng chính sách và các thể chế 

trong thanh toán thƣơng mại điện tử mới đủ để phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Điều 

này,cần đƣợc Nhà nƣớc quan tâm nhiều hơn để tạo thuận lợi cho việc áp dụng khoa 

học công nghệ vào đời sống xã hội góp phần vào việc phát triển bền vững nền kinh tế 

số tại Việt Nam.  
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Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử hàng năm (2015,  

           2017, 2018, 2019), từ http://www.vecom.vn/tai-lieu-trong-nuoc, truy cập tháng 02/2020. 

Hà Quang Thụy và Nguyễn Trí Thành, Khoa học dữ liệu, tiền hóa dữ liệu và khả năng thực thi  

            tại Việt Nam, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và Ứng dụng công nghệ,  
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Ký quỹ bất động sản - an toàn hay rủi ro 

Trần Quang Nghĩa - CQ55/21.03.CLC  

 

rƣớc đây, chủ đầu tƣ thƣờng huy động vốn từ khách hàng bằng cách vay vốn, 

góp vốn thì nay xuất hiện hình thức ký quỹ bất động sản. Cách huy động vốn 

nhƣ vậy an toàn hay tiềm ẩn nhiều rủi ro - câu hỏi này ngay cả nhiều chuyên 

gia cũng chƣa tìm đƣợc sự đồng thuận. 

Ký quỹ là gì? 

Ký quỹ bất động sản là hình thức chủ đầu tƣ dự án áp dụng bán hàng khi dự án 

đang trong quá trình hoàn thiện các loại giấy tờ cho phép để mở bán chính thức. Khách 

hàng muốn mua sản phẩm có thể ký quỹ đặt cọc tại ngân hàng thông qua Thỏa thuận 

ký quỹ. 

Bản thỏa thuận này có sự tham gia của ba bên gồm chủ đầu tƣ, ngân hàng và 

khách ký quỹ. Theo đó, khách hàng sẽ nộp một khoản tiền nhất định vào tài khoản 

chung đƣợc phong toả bởi ngân hàng, chủ đầu tƣ không đƣợc tự động rút tiền khi chƣa 

đến mốc thời gian quy định trong hợp đồng. 

Đến mốc thời gian đã thống nhất, số tiền này sẽ chuyển thành đợt nộp tiền đầu tiên 

khi chủ đầu tƣ đủ điều kiện mở bán hoặc sẽ hoàn trả lại tiền đã ký quỹ khi ngƣời mua 

không còn nhu cầu. Một trong hai bên khách hàng và chủ đầu tƣ từ chối không tham 

gia sẽ có điều khoản thƣởng phạt rõ ràng. 

Thực tế rất nhiều dự án đã từng có hình thức đặt cọc giữ chỗ, thậm chí đặt cọc trao 

tay. Còn hình thức hợp đồng ký quỹ là hợp đồng ba bên đƣợc đảm bảo bởi các điều 

khoản có hiệu lực, khách hàng giảm đƣợc rủi ro rất nhiều so với đặt cọc thông thƣờng vì 

đặt cọc thông thƣờng còn khó lấy lại tiền hơn từ chủ đầu tƣ hoặc các khâu trung gian. 

Điều kiện huy động vốn 

Theo quy định hiện hành tại Điều 68 Luật Nhà ở 2014 quy định về nguyên tắc huy 

động vốn cho phát triển nhà ở nhƣ sau: “Hình thức huy động vốn phải phù hợp đối với 

từng loại nhà ở theo quy định của Luật này. Các trƣờng hợp huy động vốn không đúng 

hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng loại nhà ở theo quy định của 

pháp luật về nhà ở thì không có giá trị pháp lý”. 

Bên cạnh đó, việc ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thƣơng mại phải 

tuân thủ các quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính 

T 
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phủ hƣớng dẫn Luật Nhà ở nhƣ sau: “Trƣờng hợp ký hợp đồng huy động vốn theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Nhà ở phải đáp ứng các hình thức, điều kiện theo 

quy định của Luật Nhà ở và quy định tại Khoản 3 Điều này. 

Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tƣ, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy 

định tại điểm này chỉ đƣợc phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ 

lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tƣ không đƣợc áp dụng hình thức 

huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân 

chia sản phẩm nhà ở hoặc để ƣu tiên đăng ký, đặt cọc, hƣởng quyền mua nhà ở hoặc để 

phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên đƣợc huy động vốn, trừ trƣờng hợp 

góp vốn thành lập pháp nhân mới để đƣợc Nhà nƣớc giao làm chủ đầu tƣ dự án xây 

dựng nhà ở”. 

Ngoài ra, các chủ đầu tƣ chỉ đƣợc ký kết các Hợp đồng góp vốn hoặc hợp tác đầu 

tƣ hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh khi đảm bảo các điều kiện: “Đã có hồ sơ dự án 

đầu tƣ xây dựng nhà ở đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật; Dự án đầu tƣ xây 

dựng nhà ở đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án đƣợc 

phê duyệt; Đã có biên bản bàn giao mốc giới của dự án; Đã có thông báo đủ điều kiện 

đƣợc huy động vốn của Sở Xây dựng nơi có dự án. Chủ đầu tƣ phải có văn bản kèm 

theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huy động vốn quy định tại các Điểm a, b và c 

khoản này gửi Sở Xây dựng đề nghị có văn bản thông báo đủ điều kiện đƣợc huy động 

vốn để đầu tƣ xây dựng nhà ở”. 

Nhƣ vậy, chủ đầu tƣ không đáp ứng đƣợc quy định trên đã huy động vốn của các 

cá nhân vào Dự án là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhà ở, luật kinh doanh bất động 

sản và các văn bản khác có liên quan. 

Người mua chịu thiệt 

Hiện nay, ngƣời dân tham gia mua bất động sản dƣới các hình thức nhƣ góp vốn, 

ký quỹ, hay đặt cọc khi Dự án chƣa hình thành hay chƣa đảm bảo các điều kiện theo 

quy định của pháp luật đều dễ dàng sa vào các Dự án “bất khả thi”. Đây là cách đơn 

giản nhất để các chủ đầu tƣ kinh doanh nhà đất huy động vốn nhƣng đầy rủi ro bởi chế 

tài đối với các trƣờng hợp vi phạm trong việc huy động vốn vẫn còn lỏng lẻo nên khi 

xảy ra tranh chấp thì ngƣời mua thƣờng chịu thiệt. 

Hàng loạt vụ án lừa đảo liên quan đến nhà đất hình thành trong tƣơng lai. Hầu hết 

các chủ đầu tƣ dự án bất động sản không có đủ vốn để triển khai cho nên phải huy 

động vốn của khách hàng dƣới các hình thức ký văn bản nhƣ: Hợp đồng đặt cọc, thỏa 

thuận góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tƣ... 



63 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2021 

  

Tuy nhiên, trên thực tế, bao giờ ngƣời đặt cọc cũng phải chịu nắm “đằng lƣỡi” vì 

muốn đòi đƣợc “khoản tiền tƣơng đƣơng giá trị tài sản đặt cọc”, họ phải kiện tranh 

chấp hợp đồng đặt cọc ra tòa án với quy trình tố tụng kéo dài. Đó là chƣa kể nhiều vụ 

thắng cuộc cũng khó đảm bảo thi hành án.  

Đối với các Dự án mua bất động sản hình thành trong tƣơng lai, theo quy định tại 

Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì việc thanh toán trong giao dịch mua 

bán bất động sản hình thành trong tƣơng lai “đƣợc thực hiện nhiều lần, lần đầu không 

quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất 

động sản nhƣng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chƣa bàn giao nhà, công 

trình xây dựng cho khách hàng; trƣờng hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng”. 

Thỏa thuận này giữa chủ đầu tƣ và khách hàng mang lại nhiều rủi ro cho khách 

hàng khi Chủ đầu tƣ không thực hiện đúng cam kết nhƣ trƣờng hợp Dự án bị Chủ đầu 

tƣ thế chấp ngân hàng trƣớc khi bán. Đây là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa Ngân 

hàng, ngƣời mua nhà, chủ đầu tƣ khi xảy ra tranh chấp hoặc Dự án không đúng tiến độ. 

Theo quy định hiện hành nếu dự án đã thế chấp tại ngân hàng, doanh nghiệp phá 

sản thì xử lý tài sản còn lại của doanh nghiệp sẽ ƣu tiên giải quyết nộp ngân sách nhà 

nƣớc, nợ thuế, nợ ngân hàng. Còn đối với khách hàng và chủ thể liên quan phải thông 

qua khởi kiện tại tòa án. Khi đó khách hàng mới đƣợc đƣa vào danh sách bảo vệ quyền 

lợi. 

Do đó, cơ quan quản lý cần có những biện pháp để kiểm soát tình trạng chủ đầu tƣ, 

đơn vị phân phối lách luật huy động vốn của khách hàng, bảo vệ ngƣời mua nhà hình 

thành trong tƣơng lai. Về phía khách hàng cũng cần đòi hỏi có chứng thƣ bảo lãnh từ 

phía ngân hàng để bảo vệ quyền lợi, hạn chế rủi ro có thể xảy ra. 
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Phát triển thị trường trái phiếu xanh  
ở Việt Nam 

Đinh Quang Minh - CQ56/11.03CLC 

 

hát triển bền vững để giảm những ảnh hƣởng tiêu cực của biến đổi khí hậu là 

một trong những vấn đề đƣợc quan tâm trên toàn thế giới. Một trong những 

vấn đề dẫn tới khó khăn trong triển khai các dự án xanh, hƣớng tới bảo vệ môi 

trƣờng là thiếu vốn. Trong điều kiện này, trái phiếu xanh đƣợc xem nhƣ sản phẩm tài 

chính hiệu quả để giải quyết vấn đề về vốn cho các dự án xanh. Tuy nhiên, thị trƣờng 

trái phiếu xanh ở Việt Nam chƣa phát triển phù hợp với nhu cầu của kinh tế xanh. 

Trong nội dung bài báo, tác giả phân tích thực trạng về thị trƣờng trái phiếu xanh cũng 

nhƣ đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề này. 

Quan niệm về trái phiếu xanh 

Theo Bộ nguyên tắc phát hành và sử dụng nguồn thu từ Trái phiếu xanh (Green 

Bond Principles - GBP), Trái phiếu xanh là bất kỳ một loại trái phiếu nào mà số tiền 

thu đƣợc từ việc phát hành trái phiếu đƣợc sử dụng cho việc tài trợ một phần hoặc toàn 

bộ dự án liên quan đến môi trƣờng hay còn gọi là dự án xanh nhƣ: các dự án năng 

lƣợng sạch, nƣớc sạch... Mỗi quốc gia, tổ chức, khu vực khác nhau sẽ có những cách 

thức, quy định riêng về việc phát hành loại trái phiếu này nhƣng tất cả phải dựa trên bộ 

tiêu chuẩn quốc tế (GBP). Trong đó, trái phiếu xanh cần tuân thủ 4 nguyên tắc là: sử 

dụng tiền thu đƣợc, đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý tiền thu đƣợc và báo cáo về 

việc sử dụng vốn. 

Nhƣ vậy, giống nhƣ các loại trái phiếu khác, trái phiếu xanh là một công cụ nợ để 

huy động vốn nhƣng trái phiếu xanh có đặc trƣng riêng là gắn liền với mục đích sử 

dụng số vốn huy động đƣợc. Đó là số tiền thu về từ phát hành trái phiếu xanh phải 

đƣợc dùng để tài trợ hoặc tái tài trợ cho các dự án xanh. Theo GBP, danh mục xanh 

gồm 10 ngành lớn và một số lĩnh vực nhỏ điển hình nhƣ: các danh mục về bảo tồn 

năng lƣợng, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và một số danh mục về bảo vệ 

môi trƣờng nhƣ: giao thông sạch, năng lƣợng sạch, nƣớc sạch,... Trái phiếu xanh có thể 

đƣợc phát hành bởi Chính phủ, chính quyền địa phƣơng, các tổ chức tài chính hoặc các 

doanh nghiệp.  

P 



65 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2021 

  

Sự cần thiết của Trái phiếu xanh 

Trái phiếu xanh là một công cụ nợ đem lại lợi ích cho tổ chức phát hành, nhà đầu 

tƣ và xã hội. Đối với tổ chức phát hành, mặc dù phải chịu những kiểm tra, giám sát cho 

quá trình sử dụng vốn từ trái phiếu xanh nhƣng việc phát hành trái phiếu xanh giúp tổ 

chức phát hành có đủ nguồn vốn đầu tƣ cho các dự án xanh, giúp các dự án xanh có thể 

đi vào hoạt động, đem lại lợi ích cả về kinh tế và môi trƣờng. Đối với nhà đầu tƣ, đầu 

tƣ vào trái phiếu xanh không chỉ mang lại lợi nhuận, giúp nhà đầu tƣ đa dạng hóa danh 

mục đầu tƣ mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà đầu tƣ với bảo vệ môi trƣờng. Đối với 

xã hội, trái phiếu xanh tạo điều kiện thu hút nguồn vốn lớn từ xã hội để thực hiện các 

dự án xanh, từ đó góp phần cải thiện môi trƣờng, giảm thiểu những tác động của biến 

đổi khí hậu. Đồng thời, trái phiếu xanh góp phần nâng cao nhận thức của nhà đầu tƣ về 

các vấn đề môi trƣờng. 

Thực trạng thị trường Trái phiếu xanh 

Về chính sách  

Trong thời gian qua, Chính phủ nỗ lực trong ban hành các chính sách mang tính 

định hƣớng về phát triển thị trƣờng trái phiếu xanh nhƣ: Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 

25/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh giai 

đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2050; Quyết định số 403/QĐ – TTg ngày 20/9/2014 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia về tăng trƣởng xanh; Quyết định 

số 1191/QĐ – TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt lộ trình phát 

triển thị trƣờng trái phiếu giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, các cơ chế, 

chính sách về phát triển thị trƣờng trái phiếu xanh đƣợc xây dựng theo hƣớng tạo thuận 

lợi cho các chủ thể huy đọng vốn trái phiếu xanh để thực hiện các dự án xanh. 

Bên cạnh các cơ chế, chính sách định hƣớng hỗ trợ, khuyến khích trái phiếu xanh, 

việc phát hành trái phiếu xanh hiện nay phải tuân theo quy định tại Nghị định 

163/2018/NĐ – CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định 

số 95/2018/NĐ – CP của Chính phủ về phát hành, đăng ký, lƣu ký, niêm yết và giao 

dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trƣờng chứng khoán. Tuy nhiên, hai văn bản 

này chƣa có nhiều tiêu chuẩn riêng đối với trái phiếu xanh. Theo đó, nghị định này chỉ 

bổ sung định nghĩa và một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp xanh và trái phiếu 

chính phủ xanh. Theo Nghị định 163, trái phiếu doanh nghiệp xanh là trái phiếu doanh 

nghiệp đƣợc phát hành để đầu tƣ cho các dự án bảo vệ môi trƣờng theo quy định của 
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Luật bảo vệ môi trƣờng. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu 

bao gồm các điều kiện cơ bản để phát hành trái phiếu, điều khoản, điều kiện trái phiếu 

thị trƣờng trong nƣớc, quốc tế, chế độ công bố thông tin và báo cáo nhƣ trái phiếu 

doanh nghiệp; tổ chức phát hành trái phiếu xanh phải hạch toán riêng và quản lý vốn 

huy động từ trái phiếu xanh của công ty. Số vốn này phải đƣợc giải ngân cho các dự án 

bảo vệ môi trƣờng theo kế hoạch của doanh nghiệp và đƣợc phê duyệt bởi các cơ quan 

có thẩm quyền. Các tổ chức phát hành còn đƣợc yêu cầu công bố thông tin về quy 

trình quản lý và rút vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh, và đƣa báo cáo tác 

động môi trƣờng vào công bố thông tin thƣờng xuyên của doanh nghiệp. Trong Nghị 

định 95, trái phiếu Chính phủ xanh là loại trái phiếu do Chính phủ phát hành để đầu tƣ 

cho các dự án liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trƣờng theo quy định tại Luật Bảo 

vệ môi trƣờng và nằm trong danh mục dự án đƣợc phân bổ vốn đầu tƣ công theo quy 

định của Luật Đầu tƣ công, Luật Ngân sách Nhà nƣớc. 

Nhƣ vậy, có thể thấy, mặc dù cơ chế chính sách phát triển thị trƣờng đã cơ bản đƣợc 

hình thành nhƣng khuôn khổ pháp lý cho phát hành trái phiếu xanh còn nhiều khoảng 

trống nhƣ: các quy định, điều kiện về trái phiếu xanh; các tiêu chuẩn lựa chọn dự án xanh; 

cơ chế báo cáo, công khai thông tin về việc phát hành, quản lý sử dụng vốn trái phiếu cho 

các dự án xanh để tạo điều kiện cho việc kiểm soát nguồn vốn vào các dự án xanh.  

Về thực trạng thị trường trái phiếu xanh 

Thực tế, trong giai đoạn 2016 – 2020, tại Việt Nam, chỉ có 4 đợt phát hành trái 

phiếu xanh đƣợc thực hiện là: Thành phố Hồ Chí Minh phát hành 523,5 tỷ đồng (năm 

2016) và 2.000 tỷ đồng (năm 2017) trái phiếu chính quyền địa phƣơng để tài trợ cho 

các dự án xanh thuộc lĩnh vực nguồn nƣớc bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và 

các công trình hạ tầng bền vững; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hành 80 tỷ đồng (năm 

2016) trái phiếu chính quyền địa phƣơng để tài trợ cho dự án quản lý nguồn nƣớc;  

Công ty cổ phần Điện Mặt trời Trung Nam phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ 

kỳ hạn 9 năm và Công ty cổ phần Trung Nam phát hành 945 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm để 

tài trợ cho dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận. Trong khi đó, theo tính toán của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, nhu cầu Tài chính xanh của Việt Nam đến năm 2020 là 31 tỷ USD 

(tƣơng đƣơng khoảng 715.000 tỷ đồng). Nhƣ vậy, có thể thấy, thực tế trái phiếu xanh 

chƣa đƣợc phát triển phù hợp với quy mô và nhu cầu của thị trƣờng. Nguyên nhân chủ 

yếu của thực trạng này là do cơ sở pháp lý chƣa đồng bộ dẫn tới các vấn đề nhƣ: (i) 
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Chủ thể phát hành gặp khó khăn khi chƣa có tiêu chuẩn trái phiếu xanh, thủ tục phát 

hành trái phiếu xanh; (ii) Nhà đầu tƣ còn e ngại về sự bất cân xứng về thông tin, tính 

minh bạch về giải ngân vốn hay mức độ cam kết vào các dự án bền vững,... Ngoài ra, 

một bộ phận các nhà đầu tƣ chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môi trƣờng trong 

quyết định đầu tƣ nên ít nhà đầu tƣ quan tâm đến trái phiếu xanh. 

Một số kiến nghị phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam 

Để trái phiếu xanh thực sự trở thành một kênh huy động vốn mới và hiệu quả, đáp ứng 

đƣợc nhu cầu về vốn cho tăng trƣởng xanh, tác giả kiến nghị một số các giải pháp sau: 

- Phát triển thị trƣờng trái phiếu dựa trên giải quyết những tồn tại của thị trƣờng 

trái phiếu xanh hiện nay. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo tính thanh khoản 

cho trái phiếu cũng nhƣ giải quyết tình trạng bất cân xứng thông tin nhằm hạn chế rủi 

ro cho nhà đầu tƣ.  

- Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến trái phiếu xanh: Ban hành các quy định, 

điều kiện về trái phiếu xanh, các tiêu chuẩn lựa chọn dự án xanh đối với doanh nghiệp, 

đối với chính quyền địa phƣơng và chính phủ nhằm tạo điều kiện kiểm soát nguồn vốn 

vào các dự án xanh.  

- Nâng cao nhận thức của các chủ thể về vấn đề môi trƣờng. Khi các chủ thể trong 

nền kinh tế quan tâm đến môi trƣờng sẽ tạo ra những cải cách lớn trong nền kinh tế nói 

chung và hệ thống tài chính nói riêng để phát triển các công cụ huy động vốn xanh, 

góp phần thực hiện tăng trƣởng xanh. 
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Thời đại Cách mạng 4.0 - Cơ hội  
và thách thức đối với lĩnh vực kế - kiểm  

và một số đề xuất 

   Nguyễn Thị Vui - CQ55/21.02 

 

heo Klaus Schwab, ngƣời sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế 

giới : “Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lƣợng nƣớc và hơi nƣớc để 

cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để 

sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông 

tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ cuộc cách mạng lần thứ tƣ đang nảy nở từ cuộc cách 

mạng lần thứ ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lí, kỹ 

thuật số và sinh học”.  

Theo ông, tốc độ đột phá của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hiện "không có 

tiền lệ lịch sử". Khi so sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trƣớc đây, 4.0 đang tiến 

triển theo một hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ 

hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia.                 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh, dựa trên 

việc sử dụng internet kết nối vạn vật để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 

Giai đoạn khởi phát của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra cấu trúc mới cho nền 

kinh tế, đó là dựa trên ứng dụng công nghệ cao, mạng lƣới internet kết nối vạn vật- 

Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh, công nghệ blockchain, 

điện toán đám mây.... CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ và toàn diện đến kinh tế, xã hội, môi 

trƣờng trên toàn thế giới và tác động đến tất cả các ngành, trong đó có cả lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán. Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tất nhiên sẽ không 

nằm ngoài cuộc cách mạng mang tính toàn cầu này. 

Cơ hội của ngành Kế toán – Kiểm toán trong cuộc Cách mạng 4.0: 

Thứ nhất, tạo điều kiện làm việc thuận lợi: 

Đối với ngành Kế toán – Kiểm toán, CMCN 4.0 sẽ mang lại cho kế toán viên, kiểm 

toán viên (KTV) điều kiện làm việc thuận lợi hơn, công tác tổ chức kế toán trở nên dễ 

dàng hơn. Thông qua việc sử dụng các trang thiết bị, các chƣơng trình, công nghệ số hiện 

đại, KTV có thể thu thập các thông tin mà trƣớc đây họ khó thu thập đƣợc. 

Bên cạnh đó KTV có thể chiết xuất dữ liệu từ những kho dữ liệu khổng lồ, phục vụ 

cho tất cả các loại quyết định, các cấp lãnh đạo, tất cả các loại trạm kiểm soát thông tin 

ra quyết định và tất cả những ngƣời có lợi ích liên quan. Việc này có thể diễn ra ở bất cứ 

T 
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nơi nào, bất cứ lúc nào, miễn là có internet. Điều này có đƣợc là nhờ công nghệ điện 

toán đám mây. 

Công nghệ Blockchain là công nghệ sử dụng sổ cái phân tán còn giúp nâng cao chất 

lƣợng dữ liệu thông qua các lịch trình tốt hơn, tính chính xác cao hơn và nhiều chi tiết hơn 

để cải thiện hiệu quả, sự đảm bảo về mặt dữ liệu 

Tự động hóa nhờ trí tuệ nhân tạo: Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp tự động 

hóa việc nhập chứng từ, hạch toán kế toán, đồng thời kết nối với cơ quan thuế và các ngân 

hàng để có thể gửi báo cáo thuế, thực hiện các giao dịch thanh toán, nhận sao kê, đối chiếu 

với ngân hàng hoàn toàn trên phần mềm. Cụ thể: 

*Trong khâu thu thập các thông tin kế toán: 

Chứng từ kế toán điện tử đang đƣợc sử dụng ngày càng phổ biến giúp cho quá trình 

thu thập chứng từ diễn ra nhanh chóng. Nó có nhiều ƣu việt hơn chứng từ giấy truyền 

thống. Nếu chứng từ giấy truyền thống cần chi phí lƣu kho đồng thời tốn chi phí hủy bỏ 

khi hết hạn lƣu trữ thì chứng từ điện tử lƣu trữ trong thời gian dài hơn, nhờ vào dữ liệu 

điện toán có thể lƣu trữ với khối lƣợng lớn.  

*Trong khâu hệ thống hóa và xử lí thông tin: 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, sự xuất hiện hàng loạt các 

mềm kế toán nhƣ Misa, Fast, Effect, Unessco, ... trở thành những ứng dụng hỗ trợ đắc lực 

của hoạt động kế toán tại doanh nghiệp. Kế toán viên chỉ cần hạch toán nghiệp vụ ban đầu 

thông qua các chứng từ kế toán, phần mềm kế toán sẽ chiết xuất số liệu lên các sổ kế toán 

liên quan theo chƣơng trình phần mềm đã đƣợc cài đặt sẵn và thƣờng xuyên cập nhật 

những thông tƣ, nghị định hƣớng dẫn kế toán mới nhất.  

Các phần mềm này giúp việc hệ thống hóa và xử lí thông tin nhanh chóng dễ dàng và 

đáng tin cậy nhờ việc hạn chế tính toán bằng tay của kế toán. Trong trƣờng hợp số liệu có 

sai sót thì kế toán cũng dễ dàng tìm kiếm và sửa chữa kịp thời, đảm bảo tính đúng đắn của 

số liệu kế toán trên các sổ kế toán liên quan.  

*Trong khâu cung cấp thông tin: 

  Nhờ có các phần mềm kế toán mà mọi báo cáo kế toán, sổ kế toán đều đƣợc kết xuất 

từ những dữ liệu trong phần mềm đảm bảo sự thống nhất trong cách thức trình bày, tuân 

theo các chuẩn mực thông tƣ hiện hành về kế toán. Khi sử dụng phần mềm, các báo cáo tài 

chính sẽ đƣợc trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác 

kế toán của đơn vị với những bên sử dụng báo cáo. 

*Trong khâu lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán: 

 Với công nghệ điện toán đám mây, tài liệu kế toán sẽ đƣợc lƣu trữ dƣới dạng dữ liệu 

điện tử với số lƣợng lớn lên đến hàng nghìn KB trong một thời gian dài giúp đáp ứng yêu 
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cầu lƣu trữ tài liệu kế toán trong tối thiểu 5 năm theo Luật Kế toán 2015. Nhƣ vậy, mọi 

thông tin kế toán đều đƣợc lƣu trữ đầy đủ, tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm kiếm sau 

này, đồng thời còn tiết kiệm chi phí, không gian và thời gian bảo quản.  

Thứ hai, mở rộng thị trƣờng: 

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ là cơ hội để các công ty kế toán, kiểm toán 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ, mở rộng thị trƣờng sang các nƣớc khác nhờ kết nối internet. 

Thứ ba, nâng cao năng suất lao động: 

Việc ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 đã giúp nâng cao nhiều lần năng 

suất làm việc của các kế toán, kiểm toán viên. Việc cải thiện năng suất lao động giúp DN 

hay ngƣời làm dịch vụ kế toán, kiểm toán chỉ phải thuê ít lao động hơn mà vẫn tăng doanh 

số do phục vụ đƣợc nhiều khách hàng hơn.  

Ví dụ nhƣ đối với công cụ phân tích chỉ báo. Tại KPMG và Deloitte là hai DN kiểm 

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

lƣợng khổng lồ dữ liệu kế toán, giúp nhanh chóng khoanh vùng và tập trung phân tích 

những khu vực số liệu có vấn đề, thay vì việc chọn mẫu nhƣ cách làm truyền thống. Công 

nghệ này giúp tăng chất lƣợng kiểm toán, đồng thời giảm thời gian thực hiện xuống hàng 

chục lần. Công ty kiểm toán PwC cũng đang sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot 

(Robotic Process Automation) cho công tác kiểm toán. Theo PwC, khoảng 45% công việc 

có thể đƣợc thực hiện tự động bởi robot, giúp tiết kiệm khoảng 2 nghìn tỷ USD toàn cầu. 

Tóm lại, Cách mạng công nghệ 4.0 đang mở ra những cánh cửa mới cho cả lĩnh vực 

kế toán và kiểm toán. 

Thách thức của ngành Kế – Kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0: 

Thứ nhất, thừa nhân lực trong lĩnh vực kế - kiểm: 

Mặt trái của Cách mạng công nghiệp 4.0 là nó có thể gây ra sự bất bình đẳng. Đặc biệt 

là có thể phá vỡ thị trƣờng lao động. Khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền 

kinh tế, khi robot thay thế con ngƣời trong nhiều lĩnh vực. Thông qua những phần mềm kế 

toán, một lƣợng lớn công việc đƣợc thực hiện tự động nhƣ lƣu trữ chứng từ, hạch toán ghi 

chép lên các sổ kế toán, lên số liệu trên bảng cân đối. Do đó các doanh nghiệp cần ít nhân 

lực kế toán hơn, hàng triệu lao động có thể rơi vào cảnh thất nghiệp, nên việc thừa nhân 

lực là điều không thể tránh khỏi. 

Thứ hai, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và kiến thức chuyên môn, trình độ 

ứng dụng CNTT của kế toán, kiểm toán viên còn nhiều hạn chế: 

Hiện nay, hệ thống CNTT đã đƣợc ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động 

nghiệp vụ tài chính, trở thành mạch máu không thể thiếu trong quản lý điều hành NSNN; 

quản lý thu - chi NSNN; thanh toán điện tử,... Vì vậy đòi hỏi phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng 
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CNTT tốt hơn nữa để theo kịp sự phát triển của xã hội. Các KTV, cán bộ, công chức và 

ngƣời lao động của các công ty kế toán, kiểm toán cũng phải kịp thời nâng kiến thức, hiểu 

biết, trình độ ứng dụng CNTT để đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu trong những công việc 

có tính chất phức tạp và đặc thù chuyên môn cao.  

Thứ ba, thách thức liên quan đến rủi ro mất thông tin, dữ liệu thông qua việc kết nối internet: 

Thông tin, kết quả kiểm toán có thể bị rò rỉ từ việc gửi thƣ điện tử tới đơn vị đƣợc 

kiểm toán hoặc các tổ chức, cá nhân bên ngoài, trao đổi qua mạng nội bộ. Các phần tử xấu 

có thể xâm nhập trái phép, lợi dụng các thông tin, kết quả kế toán, kiểm toán chƣa chính 

thức để thực hiện các mục đích phá hoại, gây hoang mang dƣ luận, ảnh hƣởng xấu đến 

hình ảnh của doanh nghiệp. 

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

cuộc CMCN 4.0: 

Để tranh thủ tối đa các lợi thế cũng nhƣ hạn chế tác động tiêu cực của cuộc CMCN 

4.0, ngành Kế toán, Kiểm toán cần một số giải pháp nhƣ sau: 

Về ứng dụng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động kế toán, kiểm toán, 

Cần xây dựng chƣơng trình theo hƣớng có các ứng dụng và đào tạo chuyên sâu về 

CNTT ở các trƣờng đại học đào tạo chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán; yêu cầu về chứng 

chỉ đầu ra về CNTT và ngoại ngữ cho những sinh viên sắp tốt nghiệp 

Về hạ tầng: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho các hoạt động ứng 

dụng CNTT trong phạm vi toàn ngành, đảm bảo phƣơng tiện thông tin và truyền thông 

phục vụ các hoạt động kiểm toán. Xây dựng Trung tâm dữ liệu tập trung với công nghệ 

tiên tiến, phù hợp, đáp ứng việc triển khai các ứng dụng CNTT đến năm 2020, … 

Về nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực CNTT đủ số lƣợng, chất lƣợng, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hệ thống CNTT và công tác kế toán, kiểm toán CNTT, từng 

bƣớc nâng cao năng lực của KTV để có thể thực hiện kiểm toán trong môi trƣờng CNTT.  

Ngoài ra, CMCN 4.0 đã đẩy cao mức độ chia sẻ thông tin, vì vậy quản lý an ninh 

mạng cũng là một vấn đề đƣợc KTNN chú trọng, cần xây dựng trung tâm Dự phòng dữ 

liệu; nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật ở mức cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt 

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

 

Tài liệu tham khảo: 

https://zingnews.vn/cach-mang-cong-nghiep-40-la-gi-post750267.html 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-truoc- 

              cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-138913.html 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cach-mang-cong-nghiep-40-va-nhung-tac-dong-den- 

              nganh-ke-toan-kiem-toan-72125.htm 
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Gian lận xuất xứ hàng hóa  
đã kìm hãm sự phát triển và hội nhập  

nền kinh tế Việt Nam như thế nào 

Võ Hà Vy - CQ55/02.02 

 

rong những năm gần đây, với đƣờng lối đổi mới và chính sách mở cửa của Đảng 

và Nhà nƣớc, nền kinh tế nƣớc ta đã không ngừng phát triển và dần đẩy nhanh 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, việc 

tham gia các hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) đã giúp hàng hóa Việt Nam có thêm cơ 

hội mở rộng thị trƣờng xuất khẩu. Tuy nhiên, đi kèm với nó là nguy cơ hàng hóa bị "đội 

lốt" xuất xứ - hay nói cách khác là tình trạng gian lận xuất xứ hàng hóa ngày càng trở nên 

phổ biến, gây ra những tác hại khôn lƣờng và khó kiểm soát. Việt Nam đang phải đối mặt 

với tình trạng gian lận xuất xứ hàng hóa có xu hƣớng tăng nhanh trong bối cảnh hội nhập 

sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.  

Vậy gian lận xuất xứ hàng hóa là gì? Gian lận xuất xứ hàng hóa có thể đƣợc hiểu là 

việc lợi dụng, sử dụng hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa nhằm lẩn tránh các biện pháp 

phòng vệ thƣơng mại (PVTM) áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu vào nƣớc thứ 3. Nhất 

là trong bối cảnh xung đột thƣơng mại của các nền kinh tế lớn gia tăng, các biện pháp 

PVTM (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ...) với mức thuế cao đƣợc 

các quốc gia áp dụng đã làm tăng nguy cơ gian lận xuất xứ hàng hóa của các doanh 

nghiệp. Các hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, lẩn tránh các biện pháp PVTM đối với 

hàng hóa của Việt Nam liên tục gia tăng với những hình thức và thủ đoạn tinh vi, khó phát 

hiện với 2 nhóm hành vi: Nhóm hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ 

trong nƣớc; Nhóm hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ Việt Nam, chuyển tải hàng hóa sang 

nƣớc thứ 3 để lấy xuất xứ hoặc khai sai xuất xứ, khai sai mô tả sản phẩm, nhãn hàng hóa, 

khai giá trị nhập khẩu thấp hơn thực tế, sau đó làm giả C/O Việt Nam để gian lận xuất xứ 

hàng hóa. Theo thống kê của Bộ Công Thƣơng, có 25 mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất 

xứ, trong đó các mặt hàng ở mức có nguy cơ gian lận cao bao gồm: máy vi tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; nhôm và các sản phẩm từ nhôm;... 

Nguyên nhân của tình trạng này trƣớc hết là do hành lang pháp lý hiện chƣa theo kịp 

diễn biến thực tế, cụ thể là quy định về quy tắc xuất xứ với một số mặt hàng còn lỏng lẻo; 

T 
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quy định kiểm tra hồ sơ xin cấp C/O chƣa chặt chẽ; quy định pháp luật về xuất xứ chƣa 

đƣợc bao quát và cụ thể; chế tài xử phạt chƣa đủ sức răn đe và phòng ngừa...dẫn đến 

doanh nghiệp dễ dàng gian lận về chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa hoặc lợi dụng 

việc cấp các loại giấy chứng nhận khác có nội dung tƣơng tự C/O để gian lận. Một số 

doanh nghiệp lợi dụng việc tổ chức cấp C/O tạo sự thông thoáng trong khâu kiểm tra hồ sơ 

trƣớc khi xuất khẩu để thực hiện hành vi gian lận về chứng từ chứng minh xuất xứ hàng 

hóa hoặc lợi dụng việc cấp các loại giấy chứng nhận khác có nội dung tƣơng tự C/O để 

gian lận. Bên cạnh đó, vẫn chƣa có sự phối kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực 

lƣợng kiểm soát, quản lý sản xuất trong nƣớc với cơ quan Hải quan trong việc kiểm soát 

xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác là tình trạng lợi dụng việc 

một số nƣớc nhập khẩu áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Một số nƣớc (kể cả Mỹ) 

cho phép nhà nhập khẩu đƣợc tự do khai báo, tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa dẫn xuất 

hiện hành vi gian lận xảy ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.  

Những hậu quả khôn lƣờng do tình trạng gian lận xuất xứ hàng hóa gây ra có thể ví 

nhƣ tảng băng có thể nhấn chìm cả nền kinh tế Việt Nam nếu không có các biện pháp kịp 

thời để xử lí. Cụ thể, gian lận xuất xứ hàng hóa chỉ đem lại lợi ích nhất thời cho những 

doanh nghiệp có hành vi bất chính nhƣng sẽ làm tăng chi phí và nguồn lực rất lớn của các 

doanh nghiệp làm ăn chân chính khi muốn chứng minh sự tuân thủ quy định của các quốc 

gia xuất khẩu. Gian lận xuất xứ gia tăng sẽ có nguy cơ cản trở xuất khẩu của Việt Nam, 

ảnh hƣởng rất lớn đến uy tín hàng xuất khẩu, giảm lợi ích Việt Nam có đƣợc từ nỗ lực hội 

nhập kinh tế quốc tế đã và đang gây dựng. Thời gian vừa qua, tình trạng gian lận xuất xứ 

hàng hóa diễn ra nhiều vô số kể, một ví dụ điển hình có thể kể đến là vụ Asanzo. Cụ thể, 

công ty này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong gian lận xuất xứ hàng hóa đối với hàng 

hóa xuất khẩu. Khi kiểm tra 5 tờ khai xuất khẩu, cơ quan Hải quan đã phát hiện Asanzo 

xuất khẩu 661 chiếc tivi nhãn hiệu Asanzo các loại và các bộ phận đi kèm nhƣ khung treo 

tƣờng, điều khiển từ xa cho khách hàng tại Nhật Bản, trên tờ khai xuất khẩu khai xuất xứ 

Việt Nam. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định, Công ty CP Tập đoàn Asanzo không tự sản 

xuất và nhập khẩu linh kiện mà mua từ các Công ty trong nƣớc để lắp ráp các thành phẩm. 

Linh kiện mua trong nƣớc gồm các linh kiện có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc và từ 

các nguồn khác. Đáng chú ý, mặt hàng tivi xuất khẩu mang nhãn hiệu Asanzo chỉ thực 

hiện lắp ráp đơn giản, các bộ phận của sản phẩm để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh không 

đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và có 

dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Hiện Asanzo đã bị tƣớc danh hiệu “Hàng 
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Việt Nam chất lƣợng cao” và phải chịu các hình phạt do pháp luật quy định về việc gian 

lận xuất xứ hàng hóa. 

Gian lận xuất xứ hàng hóa vẫn luôn là một bài toán lớn và khó khăn cần tìm lời giải 

xác đáng, bởi hiện nay, các thủ đoạn hành vi gian lận ngày càng tinh vi và khó phát hiện. 

Trên hết, muốn ngăn chặn, hạn chế rủi ro về gian lận xuất xứ, các doanh nghiệp trƣớc hết 

phải hoạt động kinh doanh minh bạch, không tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ, đặc 

biệt cần thận trọng khi đầu tƣ sản xuất và xuất khẩu một số mặt hàng đang có nguy cơ bị 

áp thuế; cân nhắc khi mở rộng đầu tƣ, nhất là sản xuất phục vụ xuất khẩu các mặt hàng đã 

bị nƣớc nhập khẩu áp dụng biện pháp phòng vệ thƣơng mại với nƣớc thứ ba. Bên cạnh đó, 

các cơ quan chức năng cần chú trọng tổ chức sắp xếp, đào tạo cán bộ công chức ở khâu 

thủ tục để tăng cƣờng công tác kiểm tra; thực hiện thu thập, phân tích thông tin để xác định 

những mặt hàng, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về gian lận, giả mạo xuất xứ; chủ 

động rà soát xác định những giao dịch, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có kim ngạch xuất 

nhập khẩu tăng đột biến so với năng lực; tăng cƣờng công tác kiểm tra sau thông quan đối 

với lĩnh vực xuất xứ hàng hóa để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, đồng thời cần thƣờng 

xuyên tổ chức các hội thảo về xuất xứ hàng hóa để nâng cao năng lực kiểm tra, phát hiện 

các vụ việc gian lận; phối hợp với các cơ quan báo đài đƣa tin về các biện pháp chống gian 

lận, giả mạo xuất xứ. Riêng Bộ Công Thƣơng, bên cạnh tăng cƣờng hiệu quả, hiệu lực 

trong công tác quản lý, cần tăng cƣờng kết nối hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu với 

VCCI, Tổng cục Hải quan, đồng thời siết chặt công tác giám sát, kịp thời xử lý nghiêm 

những hành vi gian lận xuất xứ. 
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What could work for the post Covid-19 
economic recovery 

Lương Lan Hương - CQ57/21.02CL  
Nguyễn Thị Thảo Uyên - CQ57/21.02CL 

 

The purpose of this paper is to illuminate the impact of the COVID-19 pandemic on 

the global economy in general and the US economy in particular, which was one of the 3 

most severely affected countries in the world. Based on these information, the article, the 

concrete impact of this crisis and suggest some solutions in order to fix the economy. 

1. What is COVID-19? 

In December 2019, a new respiratory illness known as COVID-19, caused by a novel 

coronavirus, was first detected in the central Chinese city of Wuhan.  Within the first five 

weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than a thousand 

died.  The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World 

Health Organization. 

As of February 17, 2021, the outbreak of the coronavirus disease had been confirmed 

in over 210 countries or territories. The virus had infected around 110 million people 

worldwide, and the number of deaths had reached over 2.4 million. The most severely 

affected countries include the USA, Brazil, and India. 

2. Several examples demonstrate the terrible effects of the coronavirus from 

the very beginning 

Firstly, on January 31, 2020, the DowJones Industrial Everage dropped more than 2% 

during the day on coronavirus fears, wiping put all the gains for the month of January. 

However, the US stock market seemed to quickly recover, hitting new all-time highs on 

February 12 even as the virus continued to spread. 

Secondly, as the world's biggest importer of oil, China is a major player in the Energy 

sector. The lunar new year typically leads to an increase in demand of jet fuel and 

gasoline. Instead, demand for oil in China dropped 20% in the weeks immediately after the 

outbreak, and the price of crude oil dropped about 16% between the outbreak and early 

last February. 

This is putting some strain on American oil companies.  China does not buy much oil 

from American exporters roughly 2% of export, but oil prices are set on a global level, so 

lower prices means lower profits. 
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The thirdly, companies like ExxonMobil and Chevron saw share prices drop in the 

first six weeks of 2020. At least one firm has downgraded its outlook on oil from bullish to 

neutral, and it says a further downgrade may be in the future. 

The fourthly, while a number of factors impact oil prices like supply, demand, and 

global politics, lower demand drive by the coronavirus could increase pressure on the 

Energy sector. The coronavirus is also slowing down many automakers. Dozens of 

carmakers across the world work with Chinese suppliers to produce parts for their 

vehicles, but many of those shops have closed as part of mandatory quarantines. For 

example, Fiat Chrysler has warned that some European plants may close if the interruption 

to its supply chain continues. In addition to supply chain disruptions, automakers may also 

face decreased demand.  One analyst told the Financial Times that China faces a traumatic 

next few months, suggesting people might even delay buying cars. 

Fifthly, the higher level of exposure to Chinese suppliers and consumers could add 

risk to automotive securities. While there may be several factors at play, many major 

manufactures have been steep declines in share prices since the outbreak became widely 

reported. 

Lastly, to contain the coronavirus (COVID-19) pandemic and protect susceptible 

populations, most countries imposed stringent lockdown measures in the first half of 2020. 

Meanwhile, economic activity contracted dramatically on a global scale. During May and 

June, as many economies tentatively reopened from the Great Lockdown, the global 

economy started to climb from the depths to which it had plunged in April. But with the 

pandemic spreading and accelerating in places, many countries slowed reopening, and 

some are reinstating partial lockdowns. While the swift recovery in China has surprised on 
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the upside, the global economy‟s long ascent back to pre-pandemic levels of activity 

remains prone to setbacks. 

It finds that the adoption of lockdowns was an important factor in the recession, but 

voluntary social distancing in response to rising infections also contributed very 

substantially to the economic contraction. Therefore, although easing lockdowns can lead 

to a partial recovery, economic activity is likely to remain subdued until health risks abate. 

 
Sourse: www.imf.org 

http://www.imf.org/


78 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2021  TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  

 

 

3. Impact of COVID-19 on the global financial markets 

The spread of the novel coronavirus disease COVID-19 has severely impacted the 

global financial markets. These are incredibly uncertain times, with countries around the 

world suffering the destabilizing effects of the pandemic.  

In Asia, the values of the Shanghai Stock Exchange Composite index and the Nikkei 

Stock Average index have plunged in the wake of the pandemic. Japan‟s economy was 

dealt a further blow with the news that the Tokyo 2020 Olympic Games will be postponed 

by up to a year. 

In addition, in Europe, the Financial Times Stock Exchange 100 index suffered its 

steepest one-day fall since 1987, and stock exchange indexes in Latin America also 

dropped dramatically as the coronavirus started to spread across the region. 

Moreover, the economic impact of the COVID-19 pandemic in the United States has 

been largely dỉuptive. Prior to the pandemic, the US  economy was doing very well.  

Unemployment was at a 50-year low and inflation was also below the Fed's target of 

2.0%; „real‟ GDP growth, fell during the second quarter by an astounding 31.40%.  These 

are numbers not seen since the Great Depression. 

* Unemployment spiked to its highest rate in the post World War II era, hitting 14.7% 

earlier 2020.  

* Real (inflation-adjusted) consumer spending fell 17% from February to April 2020, 

as social distancing reached its peak.   

* Real GDP was forecast to fall at a nearly 38% annual rate in the second quarter, or 

11.2% versus the prior quarter, with a return to positive growth of 5.0% in Q3 and 2.5% in Q4 

2020. However, real GDP was  not expected to regain its Q4 2019 level until 2022 or later. 

* The surplus rate was forecast to average 11.5% in 2020 and 9.3% in 2021. 

The implication of this is that the “black swan” - coronavirus has created an economic 

crisis around the world. 

4. Recommendations to economic recovery after the pandemic 

Firstly, policy including greater debt transparency. It helps to invite new investment, 

faster advances in digital connectivity, and a major expansion of cash safety nets for the 

poor – will help limit the damage and build a stronger recovery. 

Secondly, growth first, sound money second. Governments must prioritise resuming 

economic growth from 2021 onwards.  Put simply, this will require them to go easy on 

raising taxes or cutting spending quickly to stabilize the debt-to-GDP level. 
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Thirdly, test and trace still vital. Countries which have done better at keeping infection 

rates low have also done well at reducing the economic slump. 

Fourthly, more targeted support. As the recovery begins to strengthen during 2021, a 

key conundrum for policymakers will be whether to prioritise stimulating aggregate 

demand in the economy, such as using tax cuts, or more targeted support measures for 

particular sectors or parts of the workforce. 

Fifthly, guaranteed access to healthcare, paid leave, and benefits. Sixth, safe and 

healthy working conditions. We need an economy that values the safety of workers as 

people and as critical drivers of economic activity. 

Finally, develop the education. We must invest in education and skills training to 

better empower America's middle class, who will always be the driving force behind our 

economy. 
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