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giả, số điện thoại... được đặt ngay dưới dòng tiêu đề sát với lề phải của trang 1.  
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Phục hồi an sinh xã hội trong bối cảnh 

hiện nay ở Việt Nam 

Lê Phương Nam - CQ56/22.09 

ại dịch Covid-19 đã lan ra và tác động trên toàn cầu, trong tất cả các lĩnh vực, 

kéo theo một loạt các vấn đề an sinh xã hội. Điều này đã dẫn tới thu nhập của 

ngƣời dân giảm sút, tình trạng thất nghiệp gia tăng ở hầu hết các ngành nghề, 

lĩnh vực và các địa phƣơng trên cả nƣớc, giáo dục, bất bình đẳng, chênh lệch 

giàu nghèo ngày một đáng quan ngại. 

Thực trạng an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, tình trạng thất nghiệp 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê: Số ngƣời thất nghiệp trong độ tuổi lao động 

quý III năm 2021 là hơn 1,7 triệu ngƣời, tăng 532,2 nghìn ngƣời so với quý trƣớc và tăng 

449,6 nghìn ngƣời so với cùng kỳ năm trƣớc. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 

III năm 2021 là 3,98%, tăng 1,36 điểm phần trăm so với quý trƣớc và tăng 1,25 điểm phần 

trăm so với cùng kỳ năm trƣớc. Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 lần thứ tƣ và 

thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên nhiều địa phƣơng trọng yếu đã khiến tỷ lệ thất 

nghiệp quý III năm 2021 tăng cao. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động  của khu vực 

thành thị là 5,54%, tăng 2,18 điểm phần trăm so với quý trƣớc và tăng 1,60 điểm phần 

trăm so với cùng kỳ năm trƣớc. 

Thứ hai, khủng hoảng y tế 

Sức lây lan mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 đã đẩy Chính phủ phải thực hiện một 

loạt các biện pháp giãn cách. Tâm lý lo lắng thái quá, việc ở nhà quá lâu, các hoạt động thể 

dục thể thao bị ngƣng trệ đã góp phần gia tăng các bệnh về tâm lý, thể chất. Bên cạnh đó, 

nguồn lực y tế phải dốc sức chống dịch tại những vùng tâm điểm khiến thiếu hụt một 

lƣợng lớn các nhân viên y tế ở các đơn vị cơ sở. Một số bệnh viện đã bị phong tỏa do xuất 

hiện các ca nhiễm Covid-19 nhằm truy vết, hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo giữa các bệnh 

nhân, nhân viên y tế, lây nhiễm ra bên ngoài bệnh viện. Chức năng khám, chữa bệnh bị tê 

liệt, nhiều bệnh nhân không đƣợc cung cấp đầy đủ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bên 

cạnh đó, bản thân ngƣời dân có tâm lý không dám đến cơ sở y tế khám chữa bệnh vì e ngại 

nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Thứ ba, các vấn đề giáo dục 

Trong 2 năm qua, ngành giáo dục đã phải đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng do 

đại dịch gây ra. Nhiều giáo viên, trẻ em, học sinh, sinh viên bị nhiễm Covid-19. Hầu hết 

các cơ sở giáo dục phải đóng cửa, học sinh, sinh viên chuyển từ việc học trực tiếp ở trƣờng 

sang học trực tuyến. Điều này đã cản trở, gây ra không ít khó khăn trong việc dạy và học 

của giáo viên và học sinh, sinh viên. Đặc biệt, có không ít những bạn học sinh, sinh viên 

chƣa đƣợc tiếp cận với Internet, đƣờng truyền, thiết bị học không đáp ứng đƣợc yêu cầu 

khiến quá trình học bị gián đoạn, phải bỏ dở giữa chừng. Việc tổ chức hoạt động giáo dục 

Đ 
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theo hình thức trực tuyến chƣa thật sự phù hợp, đảm bảo công bằng ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, một hệ quả không dễ 

nhìn thấy của dịch bệnh nhƣng lại có thể gây nên những tác động lâu dài là việc tâm lý của 

đội ngũ nhà giáo cũng nhƣ các bậc phụ huynh học sinh khi trẻ em mất đi sự giao tiếp với 

xã hội, ảnh hƣởng đến tâm sinh lý, cảm xúc. 

Giải pháp phục hồi an sinh xã hội trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam 

Thứ nhất, đẩy mạnh kết nối thông tin cung - cầu giữa ngƣời lao động và doanh nghiệp 

Đại dịch rồi cũng sẽ kết thúc, các doanh nghiệp sẽ phải hoạt động trở lại thị trƣờng. 

Để huy động đƣợc lƣợng lao động cần thiết, các doanh nghiệp cần giữ thông tin liên hệ với 

ngƣời lao động thông qua các phƣơng tiện mạng xã hội, thông tin về nhu cầu tuyển dụng 

của mình tới địa phƣơng có ngƣời lao động di cƣ về. Các địa phƣơng này cần khảo sát, 

thống kê số lƣợng, nhu cầu lao động của địa phƣơng mình để kết nối với các doanh 

nghiệp, giúp tận dụng tối đa nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho ngƣời lao 

động trở về thành phố lớn làm việc. 

Thứ hai, “vaccine tốt nhất là vaccine đƣợc tiêm  sớm nhất” 

Công cuộc triển khai tiêm vaccine cho ngƣời dân của nƣớc ta đã hoàn thành vƣợt 

mục tiêu đặt ra. Bƣớc đầu, số ca tử vong đã giảm đáng kể, điều này sẽ giúp giảm đáng kể 

những ca nhiễm mới khi so sánh với lúc chƣa triển khai vaccine. Điều này sẽ giúp giảm 

lƣợng ca nhiễm phải nhập viện, giảm áp lực cho đội ngũ y tế, tăng cƣờng nguồn lực cho 

toàn ngành y tế, nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh. Ngành y tế cùng ngƣời dân cả nƣớc 

và cả hệ thống chính trị đã và đang nỗ lực, quyết tâm, chủ động ứng phó để sớm khống 

chế và đẩy lùi đại dịch Covid-19. 

Thứ ba, tăng cƣờng và phối hợp đa dạng các hình thức dạy và học 

Việc dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh đã đƣợc các nhà trƣờng, cơ sở giáo dục 

đào tạo thực hiện xen kẽ giữa các hình thức trực tiếp, trực tuyến qua mạng Internet, qua 

truyền hình. Theo Đài truyền hình Việt Nam thống kê, mỗi môn học có hàng triệu lƣợt học 

sinh vào học. Đây là một giải pháp rất hiệu quả bởi truyền hình sẽ dễ tiếp cận hơn với các 

em học sinh, những em điều kiện Internet còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc triển khai dạy 

học qua các ứng dụng, nền tảng chia sẻ nhƣ: Zoom, Google Meet, Zalo, Teams,… đang 

dần trở lên phổ biến và đƣợc áp dụng nhiều trong dạy và học một cách hiệu quả. 

Kết luận 

Đại dịch Covid-19 đã tác động hầu hết đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, vấn đề việc làm, an sinh xã hội chịu ảnh hƣởng nặng nề. Một 

bối cảnh mới, chƣa từng có trong tiền lệ đã bộc lộ những khó khăn, thách thức mà con 

ngƣời phải đối mặt, tuy nhiên đây cũng mở ra những cơ hội, tạo khả năng thích ứng một 

cách linh hoạt trƣớc những khó khăn phía trƣớc với diễn biến phức tạp và khó lƣờng của 

đại dịch Covid-19. 

Tài liệu tham khảo: 
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/10/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-lao-dong-viec-

lam-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/ 

https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/trien-khai-giai-phap-ho-tro-va-on-dinh-thi-truong-lao-dong-trong-boi-canh-

dai-dich-covid-19/f8dc4643-a9b6-4116-8d12-9c217f889cf0 

https://nhandan.vn/dien-dan-giao-duc/su-thich-ung-cua-giao-duc-trong-dai-dich-covid-19-667303/ 
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Quản trị rủi ro tín dụng của tổ chức  

tài chính vi mô 

Lưu Ngọc Linh - CQ56/15.01 

 Hà Thị Linh Chi - CQ58/15.02 

ổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số 

hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân, hộ gia đình có thu nhập 

thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Khác với các loại hình tổ chức tín dụng khác 

trên thị trƣờng, mục tiêu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô gồm mục tiêu về tài 

chính và mục tiêu xã hội. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu của mình, tổ chức tài 

chính vi mô có thể gặp những sự kiện gây ra tổn thất về tài chính và ảnh hƣởng tiêu 

cực tới xã hội do các nhân tố khách quan hoặc chủ quan. 

Đối với tổ chức tài chính vi mô, rủi ro liên quan đến bất kỳ sự kiện hoặc vấn đề 

có thể xảy ra và tác động xấu đến thành tích của một dự án hoặc chƣơng trình mục 

tiêu. Hoạt động tín dụng trong tổ chức tài chính vi mô có thể phải đối mặt với tình 

trạng khách hàng không thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi 

khoản vay đúng hạn. Nếu tỷ lệ khách hàng thanh toán chậm hoặc mất khả năng thanh 

toán quá cao đồng nghĩa với việc tổ chức tài chính vi mô không thu hồi đƣợc vốn vay, 

chi phí quản lý nợ quá hạn tăng cao làm mục tiêu tài chính không đạt đƣợc. Điều này 

gây hậu quả nghiêm trọng này làm ảnh hƣởng đến sự luân chuyển dòng tiền tổ chức tài 

chính vi mô, trực tiếp ảnh hƣởng đến tính thanh khoản tổ chức. 

Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của tổ chức tài chính vi mô là tổn thất 

có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tài chính vi mô do khách hàng không thực 

hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo 

cam kết vay. Có hai loại rủi ro tín dụng: (i) Rủi ro giao dịch là các rủi ro liên quan đến 

các giao dịch cho vay cụ thể; (ii) Rủi ro danh mục đầu tƣ là những rủi ro phát sinh từ 

cho vay trong lĩnh vực ngoài kiểm soát của tổ chức tài chính vi mô, các loại tín dụng 

tập trung vào một lĩnh vực cụ thể hoặc cho vay cụ thể đối với một số khách hàng lớn. 

Khách hàng của tổ chức tài chính vi mô đa số là ngƣời có thu nhập thấp, kiến 

thức tài chính không nhiều và dễ bị tổn thƣơng nên rủi ro tín dụng là không thể loại bỏ. 

Vì vậy, các nhà quản trị tổ chức tài chính vi mô cần quản trị loại rủi ro này một cách 

triệt để mới có thể đồng thời đạt hai mục tiêu của tổ chức. Rủi ro tín dụng phổ biến 

nhất là sự suy giảm chất lƣợng danh mục cho vay dẫn đến tổn thất cho vay và chi phí 

quản lý nợ quá hạn cao. 

T 
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Căn cứ vào tính chất rủi ro, rủi ro trong hoạt động tổ chức tài chính vi mô chia 

làm 3 loại: Rủi ro hoạt động; Rủi ro tài chính; Rủi ro chiến lƣợc 

Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống 

nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những 

ảnh hƣởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành 

công. Mục tiêu của quản trị rủi ro là nhận dạng hết các rủi ro, kiểm soát rủi ro, phòng 

ngừa rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu tổn thất hoặc những ảnh hƣởng bất lợi, có những 

biện pháp khắc phục tổn thất rủi ro gây ra nhằm đạt mục tiêu tài chính và mục tiêu xã 

hội của tổ chức tài chính vi mô. Ngoài mục tiêu trên, quản trị rủi ro còn hƣớng đến làm 

tăng giá trị cho khách hàng, tác động văn hóa tổ chức nhằm tạo động lực làm việc cho 

nhân viên và tăng giá trị thƣơng hiệu của tổ chức. Để quản trị rủi ro tốt, tổ chức tài 

chính vi mô sử dụng 3 yếu tố: kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên 

ngoài nhƣ các công cụ quản trị rủi ro tín dụng. 

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình tổ chức tài chính vi mô tác động đến hoạt 

động tín dụng thông qua bộ máy và công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đƣa 

ra các biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa việc không thu đƣợc đầy đủ cả gốc 

và lãi của khoản vay hoặc thu gốc và lãi đúng hạn. Khách hàng không thể hoàn vốn 

thì mục tiêu xã hội của tổ chức cũng không đạt hiệu quả ảnh hƣởng xấu đến mục 

tiêu của tổ chức. 

Nội dung quản trị rủi ro tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô 

Thứ nhất, xây dựng chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng: Rủi ro dù muốn hay 

không vẫn luôn tồn tại song hành trong quá trình hoạt động của các tổ chức tài chính vi 

mô. Chính vì vậy, để quản lý tốt các loại rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng 

mỗi tổ chức tài chính vi mô cần xây dựng cho mình một chiến lƣợc quản trị rủi ro tín 

dụng phù hợp. Nội dung chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng đƣợc xây dựng trên cơ sở 

thực hiện phân tích môi trƣờng kinh doanh, chiến lƣợc phát triển chung, các nguồn lực, 

đặc điểm khách hàng, các nguy cơ rủi ro trong quá trình hoạt động cũng nhƣ mức độ 

rủi ro mà tổ chức có thể chấp nhận và kiểm soát đƣợc. Mục tiêu của chính sách quản 

trị rủi ro tín dụng là các tổ chức tài chính vi mô phải xác định rõ những nội dung, biện 

pháp cần thực hiện để hạn chế và giảm thiểu tác động của rủi ro. 

Thứ hai, nhận diện và phân tích rủi ro tín dụng: Nhận diện rủi ro tín dụng là tổ 

chức tài chính vi mô xác định đƣợc các dấu hiệu rủi ro tín dụng trƣớc, trong và sau khi 

cho vay. Do vậy, rủi ro tín dụng nhận biết thông qua các dấu hiệu: Thái độ thiếu trung 

thực, cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu hợp tác nhân viên tín dụng tổ chức tài 

chính vi mô, trình độ quản lý kinh tế kém, không có kinh nghiệm điều hành sản xuất 

kinh doanh, phẩm chất cá nhân không tốt. Trong quá trình cho vay gồm các dấu hiệu trả 

nợ không đúng hạn, nguồn tiền trả nợ từ việc vay nguồn khác, số tiền vay sử dụng sai 
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mục đích vay, các tài sản thế chấp (nếu có) đƣợc sử dụng thế chấp cho các khoản vay 

khác, khoản vay không đƣợc bảo hiểm, hoạt động kinh doanh có dấu hiệu suy giảm,… 

Thứ ba, đo lƣờng rủi ro tín dụng: Là việc lƣợng hóa mức độ rủi ro tín dụng 

thông qua các chỉ số làm cơ sở cho nhà quản lý cấp cao tổ chức tài chính vi mô xem 

xét khả năng chấp nhận rủi ro hay không. Thông thƣờng, rủi ro tín dụng đƣợc đánh 

giá bởi hệ số nợ quá hạn, hệ số nợ xấu, hệ số rủi ro mất vốn, hệ số khả năng bù đắp 

rủi ro… 

Thứ tư, kiểm soát rủi ro tín dụng: Kiểm soát rủi ro tín dụng đƣợc thực hiện trƣớc 

hoặc sau khi rủi ro tín dụng xảy ra. 

- Kiểm soát rủi ro tín dụng trƣớc khi rủi ro - Phòng ngừa rủi ro 

(i) Hình thành văn hóa rủi ro trong tổ chức, (ii) Xây dựng chính sách tín dụng 

hợp lý; (iii) Tuân thủ quy trình tín dụng; (iv) Áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu 

quả các khâu liên quan đến quy trình cho vay; (v) Chính sách cán bộ tín dụng và quản 

lý rủi ro tín dụng; (vi) Đa dạng hóa danh mục cho vay, duy trì tỷ lệ an toàn cho vay; 

(vii) Thực hiện tốt các hình thức bảo đảm tín dụng; (viii) Thực hiện việc đào tạo và hỗ 

trợ khách hàng; (ix) Thƣờng xuyên phân tích chất lƣợng tín dụng, phân loại khoản vay 

- Kiểm soát rủi ro tín dụng sau rủi ro - Khắc phục rủi ro, hạn chế tổn thất 

Các tổ chức tài chính vi mô đều có những biện pháp phòng ngừa rủi ro nhƣng 

không thể lƣờng hết mọi rủi ro trong hoạt động tín dụng nên tổ chức này cần phải có 

những biện pháp hữu hiệu thu hồi khoản nợ quá hạn trƣớc khi áp dụng thanh lý nợ 

nhằm khắc phục rủi ro: Thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng 

dự phòng có hiệu quả; Động viên khích lệ khách hàng trả nợ; Động viên cán bộ tín 

dụng đòi nợ; Có chính sách phạt đối với nợ quá hạn; Hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng 

trả nợ của khách hàng; Biện pháp thanh lý nợ. 

Các công cụ giúp tổ chức thanh lý nợ khó đòi: phát mại tài sản thế chấp (nếu có), 

kết hợp cơ quan pháp lý cƣỡng ép buộc thu hồi nợ, sử dụng nghiệp vụ mua bán nợ trên 

thị trƣờng. Tùy vào trƣờng hợp cụ thể mà tổ chức tài chính vi mô sẽ đƣa ra những biện 

pháp thanh lý nợ phù hợp 

Tài liệu tham khảo: 

TS. Nghi m V n   y ( h   i n) (    ) Gi o tr nh  Qu n tr     h v  kh       Ngân hàng thương 

mại” - Họ  viện Tài chính. NXB Tài chính 

Phạm Hồng H i (   6),  Qu n tr  r i ro trong tổ  hứ  tài  hính vi mô”, Họ  viện Ph  nữ Việt 

Nam, Hà Nội. 

PGS TS   inh Xuân Hạng, TS  Nghi m V n   y (    ) Gi o tr nh  Qu n tr  Ngân hàng thương 

mại  ” - Họ  viện tài  hính  NXB Tài chính 

Ph n Th  Hồng Th o và đồng sự (   8),  Qu n lý r i ro trong hoạt động     tổ  hứ  tài  hính 

vi mô”, Họ  viện Ngân hàng  
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Thực trạng áp dụng hóa đơn điện tử  

tại Việt Nam 

Nguyễn Bùi Minh Ngọc - CQ59/06.01CLC 

rong bối cảnh hiện nay, bên cạnh sự phát triển vƣợt bậc của nền công nghệ hiện 

đại 4.0 là sự lan rộng của dịch bệnh Covid-19 thì việc sử dụng hóa đơn điện tử 

đƣợc coi là một trong những giải pháp hợp lý và tất yếu để mang lại lợi ích lâu 

dài cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Trong những năm vừa qua, 

Chính phủ, Bộ Tài Chính đã có nhiều nỗ lực triển khai hóa đơn điện tử tại Việt Nam. Theo 

khoản 1 Điều 3 trong Thông tƣ số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính: 

Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đƣợc tạo, 

lập, gửi, nhận, lƣu trữ quản lý bằng phƣơng tiện điện tử. Hóa đơn điện tử rất đa dạng, bao 

gồm nhiều loại hóa đơn điện tử khác nhau nhƣng nhìn chung đều đƣợc xây dựng đảm bảo 

nguyên tắc mỗi số hóa đơn chỉ đƣợc lập và sử dụng một lần duy nhất. 

Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử 

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và các cá nhân khi sử 

dụng, trong số đó có thể kể tới: 

Thứ nhất, cơ quan nhà nƣớc và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có thể giảm 

chi phí in ấn và phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hóa đơn cho 

khách hàng thông qua các công cụ hỗ trợ khác nhƣ email, tin nhắn điện tử hay in trực tiếp 

cho khách hàng. Nhờ đó chi phí chuyển phát đƣợc tiết kiệm đáng kể, khách hàng cũng sẽ 

nhanh chóng nhận đƣợc hóa đơn, tiết kiệm đƣợc thời gian chờ đợi. 

Thứ hai, sử dụng hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm thời 

gian. Khác với việc phải chờ đợi khi dùng hóa đơn truyền thống, khách hàng có thể nhận 

đƣợc hóa đơn điện tử bất cứ lúc nào chỉ cần có kết nối Internet. Do vậy không chỉ khách 

hàng mà đồng thời doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc có thể tiết kiệm thời gian một cách 

đáng kể, cụ thể theo thống kê: giảm đến 70% quy trình phát hành, đến 99% thời gian thanh 

toán, quản lý hóa đơn, tiết kiệm 80% chi phí mỗi hóa đơn. 

Thứ ba, hóa đơn điện tử giúp giảm thiểu những thất lạc không đáng có. Hoá đơn 

giấy đƣợc chuyển phát cho khách hàng thông qua đƣờng bƣu điện hoặc các đơn vị khác 

nên nhiều lúc không tránh khỏi bị thất lạc. Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm thiểu đƣợc 

những rủi ro do mất mát hóa đơn trong khâu vận chuyển, giao nhận đồng thời tránh khỏi 

những rắc rối liên quan tới tranh chấp kiện tụng có thể xảy ra do các lỗi thất lạc, mất mát 

hoặc giao chậm trễ hóa đơn. 

Thứ tư, hóa đơn điện tử mang lại độ an toàn và chính xác cao vì hóa đơn điện tử là 

hóa đơn có mã xác nhận của cơ quan thuế, do vậy đây là loại hóa đơn không thể làm giả. 

Đáng chú ý hóa đơn điện tử có thể khắc phục những hạn chế có thể gặp phải ở hóa đơn 

giấy nhƣ: viết sai tên khách hàng, viết sai mã số thuế, v.v… Từ đó loại bỏ những khâu xử 

T 
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lý cồng kềnh, phức tạp do những sai sót này, tránh làm mất thời gian của cả doanh nghiệp 

và khách hàng. 

Thực trạng áp dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam hiện nay 

Cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, ngày 23/06/2015, Bộ Tài 

Chính ban hành quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có 

mã xác thực của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với các doanh 

nghiệp. Tuy nhiên ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2660/QĐ-BTC 

về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC. Ngày 12/9/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về phạm vi, đối tƣợng áp 

dụng hóa đơn điện tử. 

Cụ thể Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa 

đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, để đáp 

ứng yêu cầu của Luật Quản lý thuế số 38/2020/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP với một số điểm mới phù hợp 

hơn có thể kể tới: 

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian để chuyển đổi hình thức hóa đơn. 

Do đó với những doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn giấy thì vẫn đƣợc tiếp tục sử dụng 

đến hết ngày 30/6/2022. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đƣợc tạo điều kiện dễ dàng 

chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy khi có yêu cầu, miễn là việc chuyển đổi 

phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử với hóa 

đơn, chứng từ giấy. 

Trong trƣờng hợp sai sót về tên, địa chỉ của khách hàng nhƣng không sai mã số thuế 

và các nội dung khác, thì doanh nghiệp đƣợc lập thông báo cho khách hàng, cơ quan thuế 

mà không phải lập lại hóa đơn. Với các trƣờng hợp sai sót khác, doanh nghiệp có thể lựa 

chọn 1 trong 2 cách là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế. Thời hạn bắt buộc chuyển đổi 

hóa đơn điện tử đƣợc gia hạn tới ngày 01/7/2022 thay vì là ngày 01/11/2020 nhƣ thông 

báo trƣớc đó. 

Theo thống kê của Báo điện tử Chính phủ - Báo Hà Nội mới thì hiện nay số lƣợng 

doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 255 doanh nghiệp không có mã xác thực và 550 

doanh nghiệp có mã xác thực. Trung bình 1 năm các doanh nghiệp kể trên sử dụng 1,3 tỷ 

hóa đơn điện tử. Vào năm 2020, số hóa đơn điện tử đƣợc đƣa vào sử dụng là 2,3 tỷ hóa 

đơn. Tại Hà Nội tính đến ngày 05/08/2020 đã có 112.553 tổ chức, doanh nghiệp đã đăng 

ký sử dụng hóa đơn điện tử chiếm 80,2% trên tổng số doanh nghiệp. Số doanh nghiệp, tổ 

chức đã sử dụng hóa đơn điện tử là 58.004. Bên cạnh 11.478.582.997 hóa đơn điện tử đã 

thông báo phát hành có 403.728.253 hóa đơn điện tử đã đƣợc đƣa vào sử dụng. 

Mặc dù thời điểm bắt buộc các doanh nghiệp chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng 

hóa đơn điện tử là từ ngày 01/07/2022 nhƣng dựa trên thống kê đã đƣợc đƣa ra về số 

lƣợng hóa đơn điện tử đƣợc đƣa vào sử dụng trên tổng số hóa đơn đƣợc phát hành vẫn là 

một con số hạn chế bởi những khó khăn có thể kể tới nhƣ: 

Thứ nhất, trong quá trình sử dụng, không ít doanh nghiệp gặp phải trục trặc nhƣ hóa 

đơn di chuyển không đúng địa chỉ, hệ thống cấp hóa đơn bị lỗi,… Bên cạnh đó rất nhiều 
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doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề trong việc kết nối hệ thống giữa phần mềm hóa đơn 

điện tử với phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán của doanh nghiệp. 

Thứ hai, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn nhân lực chƣa đảm bảo đầy đủ 

yêu cầu về trình độ chuyên môn để am hiểu và vận hành hóa đơn điện tử. Từ đó sinh ra 

tâm lý ngại thay đổi của bộ phận lớn các nhà quản lý tại những doanh nghiệp này dẫn 

tới việc né tránh triển khai các hệ thống công nghệ thông tin để lại hệ quả là chậm tiếp 

cận với công nghệ. Trong khi đó tại Việt Nam hiện nay số lƣợng các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, đóng vai trò tạo ra việc làm và đóng góp đáng kể cho nền 

kinh tế quốc gia nhƣng vì quy mô còn hạn chế nên khó có thể thích ứng kịp thời với 

những thay đổi. 

Mặt khác, việc áp dụng hóa đơn điện tử rất cần một hạ tầng kỹ thuật tốt, tuy nhiên 

không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đáp ứng đƣợc yêu cầu về mặt hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin - viễn thông. Không có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn 

điện tử có đủ quy mô và năng lực cung cấp dịch vụ trên phạm vi rộng, đặc biệt là ở khu 

vực nông thôn. 

Giải pháp tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, với những trƣờng hợp không có đầy đủ về cơ sở hạ tầng, trong Quyết 

định số 123/2020/NĐ-CP đã khắc phục là: Riêng trƣờng hợp không thực hiện giao dịch 

với cơ quan Thuế bằng phƣơng tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không 

có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập HĐĐT để sử dụng HĐĐT và để 

truyền dữ liệu điện tử đến ngƣời mua và đến cơ quan thuế, thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ 

quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi 

dần sang áp dụng HĐĐT. 

Thứ hai, để giúp cơ quan quản lý nhận biết và khắc phục những nhƣợc điểm kịp 

thời, Bộ Tài chính lập kế hoạch thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021 

đến tháng 3/2022) sẽ triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022) 

triển khai tiếp tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. 

Thứ ba, để triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, Tổng cục 

Thuế đã và đang đầu tƣ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử để sẵn sàng 

tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định từ ngày 01/7/2022. 

Thứ tư, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan, bộ máy nhà nƣớc các doanh nghiệp cần 

cố gắng đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, tay nghề của bộ phận quản lý đồng thời 

khắc phục tâm lý ngại thay đổi, ngoài ra doanh nghiệp cần có các nhà cung cấp triển khai 

hệ thống theo hƣớng dịch vụ, hợp tác với các đơn vị cung cấp có cẩm nang sử dụng phần 

mềm để có thể xử lý khi có trục trặc. 

Tài liệu tham khảo: 
https://einvoice.vn/tin-tuc/thuc-trang-su-dung-hoa-don-dien-tu-o-viet-nam-hien nay 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/giai-phap-tang-cuong-viec-su-dung-hoa-don-dien-tu-tai-

viet-nam-86551.htm 

http://fimexco.com.vn/ap-dung-hoa-don-dien-tu-o-viet-nam-va-mot-so-kien-nghi. 
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Phát triển Kinh tế xanh ứng biến  

với biến đổi khí hậu tại Việt Nam   

Thực trạng và giải pháp 

Đoàn Phạm Tuyên - CQ57/15.06 

 Chu Linh Phương - CQ56/15.07 

iến đổi khí hậu đang xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây tác động tiêu cực đến 

sự sống trên Trái đất. Đây là một vấn đề nhức nhối đặt ra nhiều khó khăn thử 

thách cho các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là nền kinh tế thị trƣờng có 

nhiều biến động nhƣ Việt Nam. Với việc ban hành Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí 

hậu tầm nhìn đến năm 2045 đã thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong đẩy mạnh 

phát triển kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững đất nƣớc trong bối cảnh chịu tác 

động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu ngày một gia tăng. 

Nền kinh tế xanh là gì? 

Nền  kinh  tế  xanh  bao  gồm  ba  trụ  cột:  Phát  triển  kinh  tế  (các  vấn  đề tăng 

trƣởng kinh tế, việc làm); bền vững môi trƣờng (giảm thiểu năng lƣợng cacbon và mức 

độ suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên...); gắn kết xã hội (bảo đảm mục tiêu giảm 

nghèo, bình đẳng trƣớc các cơ hội mà nền kinh tế xanh tạo ra, đem lại môi trƣờng sống 

trong lành). 

Theo chƣơng trình Môi trƣờng Liên Hợp Quốc (UNEP): “Kinh tế xanh là nền 

kinh tế mang lại phúc lợi cho con ngƣời và công bằng cho xã hội, vừa giảm thiểu đáng 

kể các nguy cơ về môi trƣờng và suy giảm sinh thái”. Đây có thể coi là định nghĩa 

chính xác và đầy đủ nhất. Theo đó, kinh tế xanh đƣợc hiểu đơn giản là nền kinh tế sử 

dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, có mức phát thải thấp, đảm bảo tính 

công bằng về mặt xã hội. Trong nền kinh tế xanh hƣớng tới những hoạt động tạo ra lợi 

nhuận hoặc giá trị có ích, hƣớng đến phát triển đời sống của cộng đồng xã hội con 

ngƣời đồng thời những hoạt động này mang tính thân thiện với môi trƣờng. 

Thực chất kinh tế xanh là cách thể hiện phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu, trong đó tập trung đề cập đến khía cạnh tài nguyên môi trƣờng. Trong nền kinh 

tế xanh, tài nguyên môi trƣờng đƣợc xem là yếu tố quyết định đến tăng trƣởng kinh tế, 

cải thiện chuỗi giá trị, đem lại sự ổn định và thịnh vƣợng lâu dài cho các quốc gia. Bền 

vững về tài nguyên môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu đƣợc coi là tâm điểm của 

kinh tế xanh. 

Trong bối cảnh nền kinh tế “nâu” đã bộc lộ những tác động tiêu cực gây cản trở 

cho mục tiêu phát triển bền vững thì “Kinh tế xanh” đƣợc coi là giải pháp hữu hiệu để 

B 
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giải bài toán vừa tăng trƣởng vừa bảo vệ môi trƣờng vừa nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống về vật chất và tinh thần. 

Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với nền kinh tế 

xanh Việt Nam 

Biến đổi khí hậu cùng với các hình thái thời tiết cực đoan đã và đang gây ra 

những ảnh hƣởng ngày một nặng nề đến các nƣớc trên thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng. Theo World Bank: “Việt Nam nằm trong số 10 nƣớc bị tác động nặng nề 

nhất do biến đổi khí hậu trong vòng 20 năm qua và là một trong 6 nƣớc chịu tác động 

lớn nhất trong 4 năm gần đây”. 

Thứ nhất, về mặt kinh tế. Nông nghiệp là ngành chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất từ 

biến đổi khí hậu. Với việc nền nông nghiệp Việt Nam vẫn đang phụ thuộc rất nhiều 

vào tự nhiên, một khi lũ lụt và nƣớc biển dâng sẽ làm mất đất canh tác, ảnh hƣởng hệ 

sinh thái rừng, rừng ngập mặn từ đó làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Nhiệt độ 

tăng, hạn hán sẽ ảnh hƣởng đến sự phân bố của cây trồng, tạo điều kiện cho sâu bọ 

phát triển, đặc biệt làm giảm năng suất một cách đáng kể. 

Bên cạnh đó, khai thác thủy sản bị hạn chế. Biến đổi khí hậu làm thay đổi môi 

trƣờng sống của các loài thủy sản, dẫn đến sự thay đổi trữ lƣợng các loài thủy hải sản; 

từ đó làm thu hẹp ngƣ trƣờng đánh bắt, sản lƣợng đánh bắt và sản lƣợng nuôi trồng. 

Ngành công nghiệp bị trì trệ, đặc biệt là trong công nghiệp điện. Mƣa bão thất thƣờng 

và nƣớc biển dâng tác động tiêu cực đến quá trình vận hành và truyền tải điện, làm gia 

tăng chi phí bảo dƣỡng và sửa chữa các công trình năng lƣợng, ảnh hƣởng tới an ninh 

năng lƣợng quốc gia. Ngành du lịch, dịch vụ bị hạn chế khả năng phát triển. Thời tiết 

thay đổi bất thƣờng làm cho các hoạt động lữ hành bị ảnh hƣởng, đình trệ thậm chí hủy 

do điều kiện thời tiết xấu liên tiếp gây thiệt hại lớn cho các công ty du lịch nói riêng và 

hình ảnh du lịch Việt nói chung. 

Thứ hai, về mặt môi trường. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì 

hành tinh của chúng ta đang trong thời kì khủng hoảng. Kể từ năm 1906 đến năm 2005 

nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 0,74
0
C, trong đó tốc độ tăng trong 50 năm gần đây 

gần gấp đôi so với 50 năm trƣớc đó và chỉ trong vòng 10 năm từ 2001 đến năm 2010, 

nhiệt độ đã tăng hơn 0,5
0
C. Trong khi đó, tác động của con ngƣời và sự khai thác quá 

mức tài nguyên thiên nhiên tiếp tục tăng theo cấp số nhân. 

Nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu nƣớc ngọt sẽ diễn ra và lan rộng. Hệ sinh 

thái cũng chịu nhiều tổn thƣơng khi khí hậu thay đổi. Một số loài động vật và thực vật 

quý hiếm đang đứng trƣớc nguy cơ bị tuyệt chủng.  

Thứ ba, về mặt xã hội. Theo dự báo của Tổng cục Khí tƣợng Thủy văn vào năm 

2030, biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng tình trạng suy dinh dƣỡng do mất an ninh lƣơng 

thực. Lũ lụt vùng ven biển đƣợc dự báo sẽ gây ra sự gia tăng tỉ lệ tử vong. Những dự 

báo về bệnh dịch và các trƣờng hợp ngộ độc thực phẩm ƣớc tính cũng sẽ tăng lên. Điều 

này sẽ không giúp thay đổi tỉ lệ đói nghèo mà thay vào đó môi trƣờng sống sẽ đi xuống 

một cách trầm trọng dẫn tới mất bình đẳng xã hội là điều không thể tránh khỏi. 
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Một số giải pháp đề xu t 

Thứ nhất, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới mô 

hình tăng trƣởng, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nghề, ƣu tiên phát triển các ngành công 

nghệ cao, phát thải cacbon thấp; thân thiện với môi trƣờng; sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên đi kèm với việc phục hồi tài nguyên và hệ sinh thái. Đẩy nhanh quá 

trình tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc trong các lĩnh vực tài nguyên, 

năng lƣợng và công nghiệp nặng. 

Thứ hai, tập trung tuyên truyền, giáo dục định hƣớng thay đổi nhận thức của xã 

hội từ nền “Kinh tế nâu” (nền kinh tế chỉ chú trọng nhiều tới tăng trƣởng kinh tế mà 

chƣa quan tâm đúng mức tới vấn đề bảo vệ môi trƣờng) sang nền “Kinh tế xanh” để 

tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Thứ ba, xây dựng cải cách lại hệ thống thuế tài nguyên và xem xét lại mức thuế 

môi trƣờng nhằm khuyến khích tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhất là tài 

nguyên quý hiếm, bảo vệ môi trƣờng, duy trì sự phát triển của hệ sinh thái tự nhiên. 

Mặt khác, cần rà soát lại cơ chế, chính sách liên quan đến dịch vụ hệ sinh thái gắn phát 

triển rừng với xóa đói giảm nghèo. 

Thứ tư, tăng cƣờng đầu tƣ phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, 

hợp tác nghiên cứu các ngành nghể sản xuất trong phát triển Kinh tế xanh nhƣ sử dụng 

năng lƣợng tái tạo, công nghệ sản xuất tiết kiệm, tiêu hao ít năng lƣợng; định hƣớng lại 

đầu tƣ, hƣớng tới mức đầu tƣ khoảng 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho khôi phục 

hệ sinh thái và bảo vệ môi trƣờng… Thay đổi mô hình và công nghệ sản xuất theo 

hƣớng sạch hơn và thân thiện với môi trƣờng dựa trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các 

nguồn tài nguyên không tái tạo lại đƣợc, giảm tối đa chất thải độc hại, khó phân hủy, 

duy trì lối sống của cá nhân và xã hội hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. 

Thứ năm, tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong phát triển Kinh tế xanh ở Việt Nam. 

Việt Nam cần đẩy mạnh việc phối hợp với các tổ chức quốc tế, các quốc gia, huy động 

nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để khắc phục các tác động tiêu cực của thị trƣờng liên 

quan đến môi trƣờng, thực thi nghiêm túc các luật lệ và tiêu chuẩn quốc tế. 

Có thể nói trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, phát triển Kinh tế xanh là 

chìa khóa cho sự thành công, là giải pháp mang tính đột phá cho sự phát triển bền 

vững của Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu: tăng trƣởng nhanh, bền 

vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống, coi trọng bảo vệ môi trƣờng. 

 

Tài liệu tham khảo: 
https://daibieunhandan.vn/bai-1-khai-niem-kinh-te-xanh-sqrylrgiwj-53882 
https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/07/01/phat-trien-kinh-te-xanh-buoc-di-ben-vung-cho-su-phat-trien-

cua-cac-quoc-gia/ 
https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/viet-nam-cung-the-gioi-phat-trien-kinh-te-xanh-ben-vung-coi-trong-

bao-ve-moi-truong-3821791.html 
https://nhandan.com.vn/thegioi/item/41288202-bien-doi-khi-hau-se-keo-lui-tangtruong-cua-cac-nen-kinh-

te-bat-ke-giau-ngheo.html 
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Phát triển kinh tế số tại Việt Nam  

trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Lê Thùy Trang - CQ56/21.14 

Nguyễn Nhật Huyền - CQ58/11.02CLC 

gày nay, số hóa là xu hƣớng xuất hiện mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời 

sống và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới. 

Để bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu, kinh tế số đƣợc xem là hƣớng đi tất 

yếu của không riêng quốc gia nào. Đối với Việt Nam, kinh tế số chính là động lực tăng 

trƣởng, là chìa khóa để đất nƣớc phát triển bứt phá và vƣơn cao trên thị trƣờng quốc tế. 

Tổng quan về kinh tế số 

Theo Oxford, kinh tế số là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ 

số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Nền kinh tế số gồm 3 

thành phần: doanh nghiệp số, hạ tầng kinh doanh số và thƣơng mại điện tử. Sự hiện 

diện của kinh tế số ở tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch 

vụ, sản xuất, phân phối, lƣu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân 

hàng,...). Bản chất của mô hình này là phƣơng thức tổ chức và hoạt động của nền kinh 

tế dựa trên ứng dụng công nghệ số. 

Tại Diễn đàn Kinh tế tƣ nhân Việt Nam 2019, kinh tế số đƣợc định nghĩa là toàn 

bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số và những mô hình kinh doanh mới đƣợc tạo 

ra từ việc áp dụng công nghệ số và dữ liệu số. 

Phát triển kinh tế số có sự hội tụ của những công nghệ mới nhƣ: blockchain, trí tuệ 

nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, mạng không dây... Nói một cách tổng 

quát, kinh tế số là nền kinh tế sử dụng kiến thức, thông tin đƣợc số hóa để hƣớng dẫn, 

nâng cao phân bổ nguồn lực, năng suất, mang lại tăng trƣởng kinh tế chất lƣợng cao. 

Thực trạng tại Việt Nam 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của kinh tế số - nền kinh tế của tƣơng lai,  

Việt Nam luôn coi đây là lĩnh vực trọng tâm của sự phát triển. Theo Quyết định số 

749/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ (2020) đã phê duyệt “Chƣơng trình Chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030” với mục tiêu phấn đấu Việt 

Nam thuộc nhóm 50 nƣớc dẫn đầu về chính phủ điện tử, liên quan đến phát triển kinh 

tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số 

chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; đến 

năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP; 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử vào 

N 
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năm 2025 và đến năm 2030 là 80% dân số. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh 

vực đạt tối thiểu 20%. 

Thực tế tại Việt Nam, quá trình số hóa nền kinh tế đã và đang chuyển đổi nhanh 

chóng, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Nhờ thế mạnh dân 

số đông với hơn 64 triệu ngƣời sử dụng mạng, mọi hoạt động thanh toán giao dịch 

trong các lĩnh vực giao thông, y tế, du lịch, giáo dục... đều có sự xuất hiện của ứng 

dụng kinh tế số. Các hình thức chợ trực tuyến, dịch vụ giao nhận, các giải pháp thanh 

toán trực tuyến, thanh toán thẻ bùng nổ đáng kể. Các sàn thƣơng mại điện tử nổi tiếng 

trong nƣớc và quốc tế nở rộ mạnh mẽ trên thị trƣờng Việt Nam nhƣ Alibaba, Amazon, 

Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. 

Trƣớc tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ứng dụng công nghệ số ngày 

càng bộc lộ đƣợc thế mạnh, đóng góp hữu ích vào hoạt động quản lý Nhà nƣớc cũng 

nhƣ quá trình hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các 

diễn đàn hội nghị trong nƣớc và quốc tế đều đƣợc thực hiện trực tuyến một cách thuận 

lợi. Có thể thấy, kinh tế số mang lại sự tăng trƣởng thƣơng mại điện tử, gia tăng ngƣời 

sử dụng internet và phát triển hệ thống hàng hóa dịch vụ kinh tế số. 

Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020”, tốc độ tăng trƣởng kinh tế số 

của Việt Nam luôn tăng trƣởng ở mức hai con số, dẫn đầu khu vực cùng với Indonesia. 

Nền kinh tế số tại Việt Nam từ 3 tỷ USD năm 2015 đã tăng lên 12 tỷ USD vào năm 

2019 và 14 tỷ USD năm 2020. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế số ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với một 

số thách thức nhất định nhƣ hệ thống thể chế liên quan còn yếu, vấn đề an ninh mạng, 

chất lƣợng nguồn nhân lực hạn chế, nhận thức về kinh tế số chƣa đồng đều do sự 

chênh lệch giữa các vùng miền, giữa cơ quan có thẩm quyền với doanh nghiệp, đặc 

biệt là thói quen sử dụng tiền mặt của đại đa số ngƣời dân. 

Giải pháp thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam 

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý cho phát triển kinh tế số. Muốn theo 

kịp tốc độ phát triển nhƣ vũ bão của công nghệ số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên 

trƣờng quốc tế, Việt Nam phải có những nhận định và hƣớng đi chính xác, từ hoạch định 

chính sách đến triển khai thực hiện hiệu quả. Định vị kinh tế số không chỉ là thúc đẩy 

công nghệ mà xét rộng hơn là chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực. Nhà nƣớc cần 

ban hành các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, về việc giải quyết những tranh 

chấp phát sinh cũng nhƣ bảo vệ lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh, 

thƣơng mại và dân sự trong môi trƣờng số. Luật hóa các vấn đề thuộc về kinh tế số 

nhằm đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất, nâng cao giá trị chất lƣợng phát triển 

kinh tế - xã hội. 
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Thứ hai, Đảng và Nhà nƣớc cần duy trì môi trƣờng thuận lợi cho các doanh 

nghiệp ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của kinh tế số trong 

đời sống-xã hội tới ngƣời dân. Nhất là khuyến khích hoạt động thanh toán điện tử để 

giảm thiểu lƣợng tiền mặt lƣu thông trong nền kinh tế. Đồng thời khuyến khích, tạo 

điều kiện để doanh nghiệp tích hợp công nghệ số, phát triển giải pháp sản xuất, kinh 

doanh dựa trên số hoá; hỗ trợ vốn doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 

số và đổi mới sáng tạo, mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh. Song với đó, các doanh 

nghiệp phải chủ động tối ƣu hóa mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kỹ năng mới 

cho nhân viên, sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng thông minh, có giải pháp quản lý tài 

sản trí tuệ, đảm bảo khả năng thích ứng trong thời đại số. 

Thứ ba, nâng cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin. Trƣớc hết, Chính phủ 

phải tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý thông 

qua xây dựng hệ thống Chính phủ số, Cổng thông tin điện tử quốc gia. Số hóa bộ máy 

quản trị quốc gia cũng nhƣ đơn giản hóa, số hóa, điện tử hóa, minh bạch hóa thông tin 

tới doanh nghiệp và nhân dân. Có giải pháp cụ thể để đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

số đối với khu vực thành thị và nông thôn. Chú trọng đầu tƣ cho lĩnh vực khoa học và 

công nghệ; hỗ trợ các chƣơng trình khởi nghiệp công nghệ trong nƣớc, tạo động lực 

thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ quốc gia vƣơn lên thông qua cộng tác nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ, đặc biệt quan tâm tới các hoạt động nghiên cứu. 

Thứ tư, chú trọng công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; cụ thể 

là phòng, chống các loại tội phạm công nghệ cao. Đây là quá trình phức tạp, cần đƣợc 

thực hiện đồng nhất ở các cấp, các ngành, các địa phƣơng, các doanh nghiệp đƣợc số 

hóa. Thƣờng xuyên rà soát, phát hiện, sữa chửa lỗ hổng bảo mật trên toàn hệ thống; sử 

dụng thiết bị, phần mềm có khả năng kiểm tra, kiểm soát an ninh, an toàn thông tin 

trên môi trƣờng mạng… Xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyên 

biệt nhằm phát hiện, đề phòng trƣớc các nguy cơ gây mất an ninh thông tin. 

Thứ năm, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. Trƣớc hết là đổi mới căn bản hệ 

thống đạo tạo, nâng cao chất lƣợng dạy và học theo hƣớng ứng dụng và đào tạo chuyên 

sâu về công nghệ thông tin; đào tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, yêu cầu của nền 

kinh tế số chứ không xuất phát từ cái sẵn có, phát triển lực lƣợng lao động trình độ cao 

về tƣ duy và các kỹ năng số cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cƣờng liên kết đào tạo và thực 

hành ứng dụng công nghệ giữa đơn vị đào tạo với khu vực doanh nghiệp, đặc biệt thực 

hiện chính sách liên kết với hiệp hội khoa học, công nghệ trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

Tài liệu tham khảo: 

Th  tướng Chính ph  (    ), Quyết đ nh số 7 9/Q -TTg ngày  3/6/     ph   uyệt Chương 

tr nh Chuyển đổi số quố  gi  đến n m    5, đ nh hướng đến n m   3 ; 

https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-thach-thuc-va-goi-y-

giai-phap-335725.html 
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Ng n hàng Việt Nam thích ứng linh hoạt 

trong tình hình mới 

Nguyễn Khắc Mạnh - CQ56/15.08 

ại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Đặc biệt, với biến chủng Delta và Omicron  bùng phát dữ dội đã tác 

động tiêu cực tới các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là thành phố Hồ 

Chí Minh, Bình Dƣơng và Hà Nội…, dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung 

ứng, chuỗi lao động, ảnh hƣởng lớn đến kinh tế địa phƣơng và cả nƣớc. Trƣớc những 

thách thức và khó khăn chồng chất do đại dịch Covid-19 gây ra, dƣới sự lãnh đạo sát 

sao của Đảng và Nhà nƣớc; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phƣơng, toàn quân, 

toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp; chúng ta đã từng bƣớc kiềm chế, đẩy lùi và kiểm 

soát đƣợc tình hình dịch bệnh. 

Ngay từ đầu năm 2020, Việt Nam đã chứng kiến những biến động lớn chƣa từng 

có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Nền kinh tế bị ảnh hƣởng 

nặng nề do sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động văn hóa - xã hội cũng bị 

ảnh hƣởng nghiêm trọng. Vì vậy, hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng không tránh 

khỏi những ảnh hƣởng tiêu cực, đồng thời cũng gánh trọng trách nặng nề hơn trong 

thực thi chính sách tiền tệ. 

Thứ nhất, năm 2020, NHNN đã 3 lần hạ lãi suất điều hành và ban hành Thông 

tƣ số 01/2020/TT-NHNN, ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nƣớc ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hƣởng do dịch Covid-19 làm cơ sở 

pháp lý cho các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hƣởng do dịch Covid-19. Theo đó, 

các NHTM đã 3 lần đồng thuận hạ lãi suất cho vay từ 1,5%-2%/năm để hỗ trợ khách 

hàng bị ảnh hƣởng bởi đại dịch Covid-19. Nhờ đó, lãi suất cho vay giảm bình quân 

khoảng 1%/năm so với cuối năm 2019; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối 

với một số ngành, lĩnh vực ƣu tiên ở mức 4,5%/năm. 

Thứ hai, do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp không trả đƣợc nợ, dẫn đến tỷ lệ nợ 

xấu gia tăng, ảnh hƣởng đến an toàn hoạt động của hệ thống NHTM. Vì vậy, không chỉ 

ảnh hƣởng về cầu tín dụng, dịch Covid-19 cũng ảnh hƣởng đáng kể đến chất lƣợng tín 

dụng. Tính đến hết quý III/2020 nợ xấu tại 17 ngân hàng niêm yết ở mức hơn 97.280 

tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2019 và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống NHTM 

cũng tăng lên mức 2,14% từ mức 1,8% tại thời điểm cuối quý II. 

Đ 
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Thứ ba, thừa vốn là thực trạng của nhiều ngân hàng trong năm 2020, khi những 

ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào ngân hàng nhƣ 

một kênh đầu tƣ an toàn, trong khi nhu cầu vay vốn suy yếu trầm trọng. Số liệu cập 

nhật đến ngày 24/11/2020, huy động vốn tăng 10,65% so với đầu năm 2020, tín dụng 

tăng 7,93% và tổng phƣơng tiện thanh toán tăng 10,31%. 

Thứ tư, nhiều doanh nghiệp đã phát sinh nợ quá hạn, không đủ điều kiện để các 

NHTM thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tƣ số 01/2020/ TT-NHNN 

nhƣng vẫn liên tục kiến nghị, tạo áp lực cho các NHTM. 

Thứ năm, nhiều ngân hàng tích cực chuyển đổi số để đồng nhất các trải nghiệm 

trên tất cả các kênh thanh toán phù hợp với xu thế tiêu dùng mới của khách hàng. Tuy 

nhiên, hầu hết ngân hàng ở Việt Nam đang ở trạng thái chuyển đổi kỹ thuật số, nghĩa 

là tích hợp nhiều quy trình số khác nhau để mang đến cho khách hàng những trải 

nghiệm có tính “cá thể hóa”. 

Thứ sáu, cuộc chạy đua công nghệ trong ngành Ngân hàng với các dự án ngân 

hàng số cũng góp phần tạo nên nhiều rủi ro trong vấn đề bảo mật nói chung và mất an 

toàn thông tin ngƣời dùng nói riêng. Năng lực bảo mật thông tin tài chính trong môi 

trƣờng số còn hạn chế ở Việt Nam. 

Thứ bảy, nhận thức của ngƣời dùng khi chƣa ý thức về các rủi ro trong giao dịch 

ngân hàng trực tuyến, coi nhẹ bảo mật thông tin cá nhân; sinh viên, ngƣời lao động… 

cho thuê thông tin, tạo điều kiện cho tội phạm tạo các tài khoản ma, gây khó khăn 

trong điều tra; các giao dịch, thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi khó phát hiện… 

Thứ tám, đại đa số ngƣời Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt trong 

thanh toán. Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay mới chỉ phổ biến ở các 

tỉnh, thành phố trung tâm - nơi có các điều kiện hạ tầng công nghệ tốt, trong khi đó, ở 

các vùng sâu, vùng xa thì thanh toán không dùng tiền mặt vẫn đang nằm ở kế hoạch. 

Để thích ứng với tình hình mới ngành Ng n hàng Việt Nam cần có những 

giải pháp phù hợp, các giải pháp cần chú ý, đó là: 

Thứ nhất, ngân hàng cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt. Chính 

sách tiền tệ cần tiếp tục theo hƣớng chủ động, linh hoạt, nhƣng cần thích ứng trong bối 

cảnh mới; chính sách tài khóa tiếp tục chặt chẽ nhƣng cần đồng hành, thích ứng nhiều 

hơn nữa nhằm hỗ trợ khôi phục nền kinh tế nhanh và bền vững hơn. Đồng thời, phối 

hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và chính sách kinh tế vĩ 

mô khác nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. 

Thứ hai, kịp thời xử lý các khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến cơ chế, chính 

sách cấp tín dụng nhằm hỗ trợ các đối tƣợng chịu tác động của dịch Covid-19 và tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. 
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Điều hành chính sách tín dụng theo hƣớng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu 

quả, đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để khách hàng 

khôi phục sản xuất, kinh doanh. 

Thứ ba, ngân hàng cần tiếp tục hƣớng dòng vốn tín dụng của các NHTM đến các 

lĩnh vực ƣu tiêu của nền kinh tế theo định hƣớng của Chính phủ, nhƣ: nông nghiệp - 

nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Thƣờng xuyên theo dõi, đánh giá 

diễn biến và tác động của dịch bệnh đối với khả năng tăng trƣởng tín dụng toàn ngành 

ngân hàng để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng đối với các NHTM nhằm đáp ứng 

đầy đủ kịp thời vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực bị ảnh 

hƣởng bởi dịch bệnh, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn tiếp tục vay mới khôi phục 

sản xuất; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. 

Thư tư, các ngân hàng cần tăng cƣờng kiểm soát rủi ro nợ xấu. Trƣớc thực tế 

khối nợ xấu tiếp tục có xu hƣớng tăng trong năm 2021, để kiểm soát rủi ro nợ xấu, bên 

cạnh việc tích cực xử lý nợ xấu, các ngân hàng cũng cần chủ động trích lập dự phòng 

rủi ro cho các khoản nợ xấu và tiềm ẩn nợ xấu. Đó là nguồn lực để các ngân hàng xử 

lý những rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay, ngân hàng có tỷ lệ trích lập dự phòng 

nợ xấu cao sẽ có nguồn lực đối ứng để xử lý nợ xấu tốt hơn. Đồng thời, kiểm soát chặt 

chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. 

Thứ năm, tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay tiếp 

sức cho nền kinh tế, đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, tạo điều kiện cho khách 

hàng vay mới nhƣng không hạ chuẩn cho vay, bảo đảm chất lƣợng, an toàn tín dụng, 

duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng. 

Thứ sáu, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; đa dạng các chƣơng trình, 

sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực hơn với các đối tƣợng, ngành kinh tế; 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ để hạn chế giao dịch trực 

tiếp, tạo điều kiện tăng cƣờng tiếp cận tín dụng cho khách hàng. tiếp tục triển khai các 

giải pháp phòng, chống dịch bảo đảm hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn, thông 

suốt, không bị gián đoạn. 

Tài liệu tham khảo: 

Ngân hàng Nhà nướ  (    )  Thông tư số   /    /TT-NHNN, ngày  3/3/     quy đ nh v  việ  

 ơ   u lại th i hạn tr  n , mi n, gi m l i, phí, giữ nguy n nh m n  nh m h  tr  kh  h hàng  h u  nh 

hưởng  o    h Covi -19. 

Ngân hàng Nhà nướ  (    )  Chỉ th  số   /CT-NHNN, ngày 3 /3/     v      gi i ph p   p 

   h     ngành ngân hàng nh m t ng  ư ng phòng,  hống và khắ  ph   kh  kh n  o t   động        h 

 ệnh Covi -19. 

Ngân hàng Nhà nướ  (    )    o   o tại Hội ngh  với  o nh nghiệp  Cùng n  lự , vư t th  h 

thứ , đ n th i  ơ, ph   hồi n n kinh tế”. 

http://tapchinganhang.gov.vn/phat-trien-cong-nghe-so-trong-linh-vuc-ngan-hang-tai-chinh.htm 
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Cách mạng công nghiệp 4.0  

đối với nghành kế toán, kiểm toán:  

Cơ hội và thách thức 

Nguyễn Minh Hoàng - CQ58/22.07; Hà Hương Cúc - CQ56/21.17 

uộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, với nền tảng 

là công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ƣu hóa quy trình 

và tối ƣu hóa phƣơng thức sản xuất. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng này đã 

và đang tạo ra những bƣớc đột phá, thay đổi lớn, có tác động mạnh mẽ đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, trong thời kỳ 

cách mạng công nghiệp 4.0 thì cũng nhƣ các nghành nghề, lĩnh vực khác thì nghành kế 

toán, kiểm toán cũng đang đứng trƣớc những cơ hội và thách thức lớn, đòi hỏi kế toán, 

kiểm toán viên phải am hiểu chuyên môn, thành thạo về ngôn ngữ quốc tế, kỹ năng 

mềm… Để làm rõ những vấn đề trên thì bài viết xin đƣợc trình bày một số vấn đề liên 

quan: Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức với lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán, đề xuất một số giải pháp nhằm vƣợt qua những thách thức và tận dụng tốt mọi cơ 

hội mà CMCN 4.0 mang lại, để từ đó nâng cao chất lƣợng nghành kế toán, kiểm toán 

của Việt Nam trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay. 

Khái quát về cách mạng công nghiệp 4.0 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tƣ) đề cập 

đến một giai đoạn mới trong Cuộc cách mạng công nghiệp chủ yếu tập trung vào kết 

nối, tự động hóa, thu thập dữ liệu trong thời gian thực. 

Trọng tâm của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 là sự đột phá công nghệ trong 

các lĩnh vực nhƣ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh 

học, xe tự lái, công nghệ in 3D và công nghệ nano. Trong đó, những yếu tố công nghệ 

cốt lõi đó là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data). 

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung nghiên 

cứu để tạo ra những đột phá trong nông nghiệp, thuỷ sản, y dƣợc, chế biến thực phẩm, 

bảo vệ môi trƣờng, năng lƣợng hoá tái tạo, hoá học và vật liệu. 

Trong lĩnh vực Vật lý công nghệ 4.0 tạo ra các robot thế hệ mới, máy in 3D, xe 

tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions…) và công nghệ nano. 

C 
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Kế toán - Kiểm toán trong thời đại 4.0 

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) giúp những ngƣời hành nghề kế toán, 

kiểm toán có cơ hội tiếp cận đƣợc nhiều kiến thức mới, một cách dễ dàng và không 

bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Các nhân viên kế toán, kiểm toán có năng lực 

chuyên môn đều có thể thực hiện công việc của mình ở bất cứ đâu trên toàn thế giới, 

miễn đáp ứng đủ điều kiện mà nghành nghề đặt ra. Điều đó đồng nghĩa là các kế 

toán, kiểm toán viên nƣớc ngoài cũng có thể làm việc tại các doanh nghiệp ở 

Việt Nam. Chính điều đó đã tạo nên cơ hội và thách thức cho những ngƣời hành 

nghề kế toán, kiểm toán của Việt Nam. CMCN 4.0 cung cấp nguồn dữ liệu lớn cho 

con ngƣời, mang lại sự tiếp cận với nguồn kiến thức vô hạn, giúp con ngƣời có thể tìm 

hiểu bất cứ điều gì cần biết. Bên cạnh đó, điểm hạn chế mà dữ liệu lớn mang lại là 

những thông tin không chính thống. Nó khiến chúng ta phải cẩn trọng khi tiếp cận 

thông tin và sử dụng thông tin. 

Với trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia kinh tế dự báo, nhiều ngành nghề có nguy cơ 

sẽ biến mất vì xu hƣớng tự động hóa. Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế những công việc 

thủ công của Kế toán - Kiểm toán nhƣ thu thập, xử lý, tính toán số liệu nhƣng những 

công đoạn nhƣ phân tích, tìm nguyên nhân đƣa ra giải pháp cho từng tình huống cụ 

thể, thậm chí những tình huống chƣa từng xảy ra... thì luôn cần có sự tham gia của con 

ngƣời. Trí tuệ nhân tạo dù không thay thế đƣợc con ngƣời nhƣng nó đang làm thay đổi 

rất nhiều đến môi trƣờng, hoàn cảnh làm việc của lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. 

Cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra với lĩnh vực 

Kế toán - Kiểm toán của Việt Nam 

Về cơ hội 

Một là, thông qua việc sử dụng các trang thiết bị, chƣơng trình, công nghệ số 

hiện đại, kế toán viên, kiểm toán viên có thể dễ dàng thu thập đƣợc các thông tin, dữ 

liệu mà trƣớc đây rất khó khăn mới có thể thu thập đƣợc. Thông qua việc kết nối của 

Cuộc CMCN 4.0, đã giúp cho các kế toán viên, kiểm toán viên thu thập thông tin cần 

thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 

Hay nói một cách khác, kế toán có thể thu thập thông tin và làm việc ngay cả khi 

không cần đến văn phòng làm việc nếu có đƣờng truyền và công cụ là máy tính. Việc 

xây dựng đƣợc những trung tâm dữ liệu lớn, giúp cho khoa học phân tích và quản lý 

dữ liệu trong lĩnh vực kế toán ngày càng có nhiều thuận lợi. 

Hai là, CMCN 4.0 đã giúp cho các nhà kế toán, kiểm toán tiếp cận đƣợc những 

phần mềm tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời 

gian, nhân lực, tiết kiệm chi phí. Một số phần mềm nhƣ MISA, FAST, VACOM… 
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Ba là, CMCN 4.0 tác động lớn đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán Việt Nam, không 

chỉ là công cụ giúp các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao chất lƣợng, dịch vụ mà 

còn là cơ hội tiếp cận với hệ thống kế toán, kiểm toán Quốc tế, từ đó có thể mở rộng 

thị trƣờng dịch vụ kế toán nhờ kết nối internet. Cùng với đó, hệ thống mạng không 

dây, dữ liệu số hóa sẽ giúp công việc kế toán, kiểm toán không bị giới hạn bởi khoảng 

cách địa lý. 

 ốn là, CMCN 4.0 đã giúp cho việc tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm 

toán một cách dễ dàng, hiệu quả từ việc thu thập thông tin (Chứng từ kế toán…), xử lý 

thông tin (Ghi sổ kế toán…), cung cấp thông tin (Báo cáo tài chính…), lƣu trữ bảo 

quản tài liệu, thông tin kế toán, kiểm toán và tổ chức bộ máy kế toán, kiểm toán gọn 

nhẹ, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Công nghệ đám mây giúp thông tin đƣợc lƣu 

trữ với khối lƣợng lớn, không bị giới hạn. CMCN 4.0 cho phép kế toán, kiểm toán có 

thể lƣu trữ khối lƣợng lớn thông tin một cách hệ thống và khoa học, có khả năng xử lý 

số lƣợng lớn dữ liệu (Big Data) và cũng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, để đạt 

đƣợc kết quả mong muốn. 

N m là, những tiến bộ của cuộc CMCN 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến việc học 

tập nâng cao tay nghề và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác 

chuyên môn của đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên, góp phần nâng cao năng suất và 

chất lƣợng lao động của các kế toán, kiểm toán. 

Nhƣ vậy, CMCN 4.0 đã có tác động tích cực đến tất cả các khâu của công việc 

kế toán, kiểm toán nhƣ: Quy trình, phƣơng pháp kế toán, kiểm toán, vấn đề an ninh an 

toàn bảo mật thông tin, nhân lực kế toán, kiểm toán và cả việc tổ chức bộ máy kế toán-

kiểm toán. Công nghệ 4.0 có thể làm điều mà con ngƣời khó có thể làm đƣợc. Tuy 

nhiên, nó chỉ là công cụ hỗ trợ công việc trong kế toán, kiểm toán, hoạt động theo lập 

trình phần mềm kế toán, kiểm toán mà con ngƣời lập ra. Bên cạnh những lợi ích đó, 

cuộc CMCN 4.0 cũng mang lại cho nghề kế toán, kiểm toán không ít khó khăn và 

thách thức. 

Về khó khăn, thách thức 

Thứ nhất, việc tiếp cận công nghệ mới là một khó khăn không hề nhỏ đối với 

các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đội ngũ kế toán, kiểm toán nói riêng. Trong 

điều kiện quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn (hơn 90%), việc giành một 

số vốn để đầu tƣ công nghệ và đào tạo đội ngũ kế toán, kiểm toán là một việc khó, nếu 

so sánh với số vốn bỏ ra để đầu tƣ công nghệ với lợi ích mang lại chƣa thật cân xứng 
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do chƣa thể khai thác hết năng lực đầu tƣ công nghệ của những doanh nghiệp có quy 

mô chƣa thực sự lớn. 

Thứ hai, bên cạnh việc đầu tƣ công nghệ thì việc đào tạo đội ngũ nhân viên kế 

toán, kiểm toán có thể tiếp cận nhanh chóng đến công nghệ mới, làm chủ công nghệ, 

biến công nghệ trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho hoạt động kế toán, kiểm toán và 

hoạt động doanh nghiệp cũng không thể làm ngày một ngày hai mà có. Các doanh 

nghiệp cũng không thể dễ dàng thay đổi một đội ngũ kế toán, kiểm toán mới có hiểu 

biết về công nghệ thay cho đội ngũ hiện có, cần đào tạo nâng cao sự hiểu biết vận hành 

đƣợc hệ thống công nghệ. 

Thứ ba, tính bảo mật của thông tin là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán. Do vậy, cần phải có các quy định cũng nhƣ các biện pháp 

nhằm bảo vệ các phần mềm, phần cứng, dữ liệu của doanh nghiệp và khách hàng. Đây 

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

những vấn đề có thể xảy ra, khi ứng dụng các công nghệ mới mà CMCN 4.0 đem lại. 

Giải pháp cho nghành kế toán - kiểm toán tại Việt Nam trước tác động của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Về phía các cơ quan quản lý 

Thứ nh t, tập trung, rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán. Theo đó cần nhanh chóng ban hành các Chuẩn mực kế toán, kiểm 

toán theo hƣớng cập nhật và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Đến năm 2025, áp dụng 

IFRS theo 3 cấp độ: Các công ty có lợi ích công chúng thực hiện IFRS nguyên mẫu; 

các công ty khác áp dụng VAS/VFRS; doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chế độ kế 

toán, kiểm toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc áp dụng hoàn toàn IFRS sẽ 

giúp kế toán, kiểm toán Việt Nam mở ra một thời kỳ mới làm thay đổi cách thức ghi 

nhận, đo lƣờng và trình bày các yếu tố của báo cáo tài chính. 

Thứ h i, đầu tƣ, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, 

kịp thời, đáp ứng xu thế phát triển của hệ thống số toàn cầu. Chú trọng xây dựng hệ 

thống an ninh mạng, bảo mật cao thông tin dữ liệu kế toán, kiểm toán. Đồng thời, 

nghiên cứu và vận dụng một cách hiệu quả, phù hợp các phƣơng pháp kiểm toán, 

phƣơng pháp kỹ thuật, nhất là các phƣơng pháp thu thập, đánh giá bằng chứng kiểm 

toán, công nghệ blockchain, điện toán đám mây… 
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Thứ   , có chính sách ƣu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực kế 

toán, kiểm toán chất lƣợng cao, cũng nhƣ định hƣớng và khuyến khích chuyển dịch lao 

động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, không ngừng phát triển các thị trƣờng 

dịch vụ kế toán, kiểm toán lành mạnh, bền vững; Phát triển các hoạt động dịch vụ kế 

toán, kiểm toán theo xu hƣớng phát triển khu vực, thế giới… 

Về phía các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, cung cấp dịch vụ kế 

toán, kiểm toán: Phát triển đội ngũ nhân viên lành nghề, am hiểu sâu về chuyên môn 

và có khả năng hội nhập; Tăng cƣờng công tác đào tạo phát triển các kỹ năng mềm 

hiệu quả, hoạt động nhóm tích cực và sử dụng thành thạo công nghệ số theo nhu cầu 

thị trƣờng… Cần thay đổi quan điểm đào tạo theo hƣớng xuất phát từ những gì mình 

có, mà phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn (đó là cung cấp nguồn nhân lực có chất 

lƣợng cao cho xã hội). Chú trọng xây dựng đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán 

phù hợp với xu thế phát triển thế giới… 

Về phía các kế toán viên, kiểm toán viên: Cần nâng cao nhận thức của toàn thể 

những ngƣời hành nghề Kế toán - Kiểm toán. Từ đó, mỗi cá nhân cần chủ động học 

tập, nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ khoa học công nghệ để thích ứng với 

những yêu cầu mới của thời đại CMCN 4.0. 

Kết luận 

T m lại, dƣới sự tác động của cuộc CMCN 4.0, đòi hỏi nhân lực ngành kế toán, 

kiểm toán phải có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt và thích ứng với sự thay đổi 

của công nghệ và toàn cầu hóa hiện nay. Là một sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, 

khoa Kế toán của Học viện Tài chính thì bản thân nói riêng và sinh viên HVTC nói 

chung cần phải không ngừng học hỏi các kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ ứng 

dụng công nghệ, ngoại ngữ… để góp phần thực hiện sứ mệnh của HVTC: “Cung cấp 

các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao 

cho xã hội”. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cach-mang-cong-nghiep-40-va-nhung-tac-dong-den-nganh-

ke-toan-kiem-toan-72125.htm 

https://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-den-

linh-vuc-ke-toan-313645.html 
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Giải pháp n ng cao hiệu quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp than niêm yết  

ở Việt Nam 

Vũ Khánh Linh; Ngô Phương Linh - CQ57/09.01CLC 

Phùng Thanh Thảo; Bùi Thị Minh Anh; Nguyễn Tu n Kiệt - CQ58/09.02CLC 

ghiên cứu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hƣởng 

đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá vị thế, tiềm năng 

của doanh nghiệp, xác định rõ các nhân tố tác động tích cực, tiêu cực đến 

hiệu quả kinh doanh, giúp doanh nghiệp có căn cứ để có những điều chỉnh kịp thời, 

nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tận dụng mọi thế mạnh để nâng cao hiệu quả kinh doanh 

và phát triển của các DN nói chung, DN Than nói riêng là cần thiết. 

Ngành công nghiệp Than đã và còn đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất 

năng lƣợng của các nền kinh tế, hiện ngành Than cung cấp hơn 36% điện năng toàn 

cầu và tại Việt Nam cũng vậy. Chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp Than có vị thế không 

nhỏ trong nền kinh tế của Việt Nam. Để tìm giải pháp nâng cao HQKD cho các DN 

than niêm yết nhóm nghiên cứu đã sử dụng chỉ tiêu: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở 

hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) phản ánh hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp làm biến phụ thuộc. Các nhân tố ảnh hƣởng gồm:  

6 nhân tố chính: Quy mô doanh nghiệp (TS), Tăng trƣởng (DTT), Vòng quay hàng tồn 

kho (VQHTK); Tỷ lệ nợ trên tài sản (TLN), Khả năng Thanh toán ngắn hạn (LIQUIT), 

Tỷ suất chi phí (TCP) - là các biến độc lập. 

Mô hình nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hƣởng của các nhân tố đến HQKD của 

các DN than, nhóm tác giả lựa chọn là mô hình hồi quy bội, có dạng: 

Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + β6X6i + εi 

Trong đó: X1i, X2i, X3i, X4i , X5i, X6i là biến độc lập thứ 1,2,3,4,5,6 tại quan sát 

thứ i; β1, β2, β3, β4, β5, β6: Là hệ số hồi quy riêng phần. εi: Là một biến độc lập ngẫu 

nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phƣơng sai không đổi σ2 (sai số). 

Mẫu nghiên cứu là 6 doanh nghiệp ngành Than đƣợc nghiên cứu trong giai đoạn 

2011 - 2020 với 60 quan sát, tổng hợp trong bảng 1 sau đây: 

N 
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  ng  : Mẫu nghi n  ứu     DN th n ni m yết tại Việt N m 

 

Tên công ty Mã cổ phiếu Sàn niêm yết 

Công ty cổ phần Than Mông Dƣơng MDC HNX 

Công ty cổ phần Than Hà Tu THT HNX 

Công ty cổ phần Than Đèo Nai TDN HNX 

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu TC6 HNX 

Công ty cổ phần Than Vàng Danh TVD HNX 

Công ty cổ phần Than Hà Lầm HLC HNX 

Nguồn: Tổng h p         t   gi  

Các giả thuyết nghiên cứu về ảnh hƣởng của các nhân tố đến HQKD của các 

DN than niêm yết nhóm tác giả kế thừa các nghiên cứu của: T.A.N.R.Jayarathnea 

(2014), Mahfuzah Salim & Dr.Raj Yadav (2012), R.Zeitun, G.G.Tian (2007), 

Alexander Klingensj & Caroline Kihlgren (2015), Md. Imran Hossain (2016). Theo 

đó, nếu chiều tác động tích cực của biến độc lập đến biến phụ thuộc thì ký hiệu dấu 

(+) và chiều tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc theo hƣớng tiêu cực sẽ ký 

hiệu (-). Các tác giả tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu trong bảng 3 và 4. Hai mô 

hình nghiên cứu nhƣ sau: 

ROA = β0+ β1X + β2TTLCT + β3VQHTK + β4TLN + β5LIQUIT + B6TCP + ε 

ROE = β0+ β1X + β2TTLCT + β3VQHTK + β4TLN + β5LIQUIT + B6TCP + ε 

(Trong đó: X = Ln quy mô tài sản = LnQMTS) 

Sử dụng phần mềm Eviews để chạy dữ liệu, mã hóa các biến trong mô hình 

nghiên cứu, kết quả thống kê mô tả đặc điểm các biến nghiên cứu nhƣ sau: 

  ng 2: Thống k  đặ  điểm      iến ph  thuộ  trong mẫu nghi n  ứu ROA, ROE 

 

 ROA ROE 

Giá trị trung bình (%) 3,089167 14,22583 

Giá trị lớn nhất (%) 10,15000 51,26000 

Giá trị nhỏ nhất (%) 0,010000 0,040000 

Độ lệch chuẩn (%) 2,353627 9,791891 

Nguồn: Tính to n Eviews 
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Dựa vào kết quả trên có thể thấy, đối với ngành Than nhóm nghiên cứu xét tính 

khả năng sinh lời dựa theo 2 yếu tố là khả năng sinh lời của tổng tài sản (ROA) và tỷ 

suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE). Kết quả cho thấy đối với tỷ suất sinh lời tổng tài 

sản trung bình trong vòng 10 năm từ 2011-2020 là 3,089%. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh lời 

tổng tài sản cao nhất của doanh nghiệp ngành Than là 10,15% và mức thấp nhất là 

0,01%. Độ lệch chuẩn của tổng mẫu là 2,3536%. Kết quả cho thấy đối với tỷ suất sinh 

lời vốn chủ sở hữu trung bình trong vòng 10 năm từ 2011-2020 là 14,226%. Bên cạnh 

đó, tỷ lệ sinh lời tổng tài sản cao nhất của doanh nghiệp ngành Than là 51,26% và mức 

thấp nhất là 0,04%. Độ lệch chuẩn của tổng mẫu là 9,792%. 

  ng 3: Thống k      nhân tố  nh hưởng đến ROA và ROE 

 

 
Giá trị trung bình 

(%) 

Giá trị lớn nh t 

(%) 

Giá trị nhỏ nh t 

(%) 

Độ lệch chuẩn 

(%) 

LIQUIT 0,828975 1,755300 0,207300 0,385117 

TCP 0,982788 1,000000 0,920300 0,012483 

TLN 0,918452 7,275800 0,566400 0,864881 

TTLCT 0,110245 3,939100 -0754500 0,543426 

VQHTK 16,81967 65,86000 2,650000 13,92367 

X 14,21142 15,24625 13,30318 0,503525 

Nguồn: Tính to n Eviews 

Kết quả phân tích thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình theo bảng 3 cho thấy: 

Biến X (LnQMTS) với trung bình là 14,2114, biến động từ giá trị nhỏ nhất là 

13,303 đến giá trị lớn nhất là 15,246 với độ lệch chuẩn là 0,504. Đối với các biến còn 

lại ta cũng có cách đọc kết quả tƣơng tự với giá trị trung bình của các biến không 

chênh lệch quá lớn, giá trị trung bình từ 0,1102 đến 14,211. Và để đo lƣờng độ biến 

động của các biến thấp hoặc cao ta dựa vào tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn và giá trị trung 

bình, dựa vào bảng 2 ta có thể thấy đƣợc các biến có độ lệch chuẩn không quá lớn so 

với trung bình. 

Nếu so sánh các biến với nhau thì biến TLN, VQHTK có độ biến động lớn nhất 

so với các biến còn lại; các biến TTLCT, X, LIQUIT có độ biến động vừa phải và biến 

TCP có độ biến động thấp nhất. Tuy nhiên, nhìn chung dữ liệu đồng đều ở các biến. 

Cỡ mẫu nghiên cứu gồm 60 quan sát, là cỡ mẫu lớn trong thống kê. Dữ liệu đầu vào 

phù hợp thực hiện mô hình hồi quy. 
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- Kết quả hồi quy: 

  ng 4: Kết qu  hồi quy và kiểm đ nh     gi  thiết nghi n  ứu đối với  iến ROA 

 

STT Ký hiệu biến Tên biến 
Công thức  

xác định 

Giả thuyết 

nghiên cứu 

Kết quả 

nghiên cứu 

 ROA 
Khả năng sinh lời của 

tài sản 
 Biến phụ thuộc  

1 LnQMTS (X) Quy mô tổng tài sản TTS + - 

2 TTLCT Tăng trƣởng LCT (LCT1- 

LCT0)/LCT0 

+ Không có ý 

nghĩa 

3 LIQUIT Khả năng Thanh toán 

ngắn hạn 

TSNH/NNH + Không có ý 

nghĩa 

4 TLN Tỷ lệ nợ Tổng nợ/TTS - Không có ý 

nghĩa 

5 TCP Tỷ suất chi phí TCP/LCT - - 

6 HTK Vòng quay htk GVHB/HTKbq + Không có ý 

nghĩa 

Nguồn: Tính to n Eviews 

  ng 5: Kết qu  hồi quy và kiểm đ nh     gi  thiết nghi n  ứu đối với  iến ROE 

 

STT Ký hiệu biến Tên biến 
Công thức xác 

định 

Giả thuyết 

nghiên cứu 

Kết quả  

nghiên cứu 

 ROE 
Khả năng sinh lời 

của vốn chủ sở hữu 
 Biến phụ thuộc  

1 LnQMTS (X) Quy mô tổng tài sản TTS + Không có ý nghĩa 

2 TTLCT Tăng trƣởng LCT (LCT1- 

LCT0)/LCT0 

+ + 

3 LIQUIT Khả năng Thanh 

toán ngắn hạn 

TSNH/NNH + Không có ý nghĩa 

4 TLN Tỷ lệ nợ Tổng nợ/TTS + Không có ý nghĩa 

5 TCP Tỷ suất chi phí TCP/LCT - - 

6 VQHTK Vòng quay htk GVHB/HTKbq + Không có ý nghĩa 

Nguồn: Tính to n Eviews 
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Sau khi chạy mô hình trên phần mềm Eviews, kết quả mô hình nghiên cứu có 

phƣơng trình nhƣ sau: 

ROA = 131,9352 - 2,1958X + 0,7691TTLCT + 0,7024LIQUIT + 0,0717TLN - 

100,134TCP + 0,0022VQHTK 

Biến X tác động ngƣợc chiều (2,1958) đến ROA và có ý nghĩa thống kê với mức 

ý nghĩa 10%. 

Biến TCP tác động ngƣợc chiều (100,134) đến ROA và có ý nghĩa thống kê với 

mức ý nghĩa 5%. 

Với bộ dữ liệu thu thập đƣợc, các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê với 

mức ý nghĩa 5%. 

Với biến phụ thuộc là ROE, sau khi sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất 

(LS) để khắc phục hiện tƣợng tự tƣơng quan và hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi, mô 

hình có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 1% (do Prob = 0,0000) nên kết quả mô hình phù hợp và 

có thể sử dụng đƣợc. 

ROE = 513,4517 - 1,0378X + 3,7243TTLCT + 5.1733LIQUIT + 0.4085TLN -

494.9629TCP + 0,1073VQHTK 

Biến TTLCT tác động cùng chiều 3,7243 đến ROA và có ý nghĩa thống kê với 

mức ý nghĩa 5%. Biến TCP tác động ngƣợc chiều (494.9629) đến ROA và có ý nghĩa 

thống kê với mức ý nghĩa 5%. Với bộ dữ liệu thu thập đƣợc, các biến còn lại không có 

ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5%. 

Kết luận: Với việc sử dụng phƣơng pháp LS đem đến những nhận định sau: biến 

TTLCT, LIQUIT, TLN, VQHTK tác động cùng chiều với ROE; TTLCT, LIQUIT, 

TLN, VQHTK tác động cùng chiều với ROA. Dựa vào kết quả trên, chỉ số phóng đại 

phƣơng sai (centered VIF) trung bình không vƣợt quá 10 nên mô hình không xảy ra 

hiện tƣợng đa cộng tuyến. 

Hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

Than niêm yết 

* Hạn  hế và nguy n nhân 

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

(ROE) có sự phân hóa lớn theo từng năm và từng công ty. Tỷ suất sinh lời cao nhất 

khoảng 10%, thấp nhất là 0,01% và trung bình chỉ có hơn 3% trong giai đoạn 2011-

2020. Biên độ dao động lớn. Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình trong 

vòng 10 năm từ 2011 - 2020 là 14,226%. Trong đó, tỷ suất sinh lời tổng tài sản cao 

nhất của doanh nghiệp ngành Than là 51,26% và mức thấp nhất là 0,04%. Biên độ dao 

động lớn. Tỷ suất sinh lời hoạt động (ROS) trung bình là 1,67% trong vòng 10 năm từ 
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2011-2020. Trong đó, tỷ suất sinh lời hoạt động thấp nhất là 0,03% và tỷ suất sinh lời 

hoạt động cao nhất là 5,14%. Biên độ dao động khá lớn. Tỷ suất sinh lời trên cổ phiếu 

(EPS) trung bình trong vòng 10 năm từ 2011-2020 là 3,28%. Trong đó, tỷ suất sinh lời 

trên cổ phiếu cao nhất của doanh nghiệp ngành Than là 70% và mức thấp nhất là 

0,01%. Biên độ dao động rất lớn. Giá trị thực tế trên giá trị sổ sách của một cổ phiếu 

(P/B) trung bình của các doanh nghiệp Than vào năm 2020 là 12,76%. Trong đó, giá 

trị thực tế trên giá trị sổ sách của một cổ phiếu của doanh nghiệp ngành Than là 

14,48% và mức thấp nhất là 10,14%, biên độ dao động nhỏ. Nguyên nhân chính là do 

năng lực quản trị tài sản, quản trị vốn và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, sự 

bất ổn định của môi trƣờng kinh doanh… Tỷ lệ nợ cao nhất là hơn 7% và thấp nhất là 

hơn 0,5% trong vòng từ năm 2011 đến năm 2020. Tỷ lệ nợ cao thể hiện uy tín vay vốn 

của doanh nghiệp cũng nhƣ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí quản lý, tăng cơ hội 

sản xuất kinh doanh nhƣng sẽ gây áp lực tài chính lớn trong dài hạn và rủi ro Thanh 

khoản cho doanh nghiệp. Ngƣợc lại, tỷ lệ nợ thấp sẽ tạo ít áp lực rủi ro trả nợ cho 

doanh nghiệp nhƣng làm tăng chi phí quản lý vốn và những rủi ro khác có liên quan 

khi sử dụng gần hết nguồn vốn chủ của doanh nghiệp. Tỷ suất chi phí (TCP) của các 

doanh nghiệp Than niêm yết trên sàn HNX có tổng chi phí dùng cho những thời điểm 

và công ty hầu nhƣ ở mức giống nhau. Tỷ suất chi phí cao nhất là hơn 1% và thấp nhất 

là hơn 0,92% trong vòng từ năm 2011 đến năm 2020. Tỷ suất chi phí này ở mức cao, 

có thời điểm lên tới hơn 1% - có nghĩa là luân chuyển thuần của doanh nghiệp Than đã 

âm trong năm kế toán đó. Điều này thể hiện khả năng quản lý chi phí của các doanh 

nghiệp Than chƣa thực sự tốt, chƣa thực sự tiết kiệm khiến cho luân chuyển thuần của 

các công ty chƣa đƣợc tối đa hóa. 

Các giải pháp tài chính 

Để tiếp cận cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu khách hàng thay đổi, các doanh nghiệp 

Than trên sàn HNX cần tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của công ty, đổi mới trang 

thiết bị, dây chuyền sản xuất để gia tăng quy mô kinh doanh (quy mô tổng tài sản). Các 

doanh nghiệp cần xem xét điều chỉnh tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn của mình để tạo ra 

nguồn đầu tƣ lớn, giảm thiểu chi phí quản lý vốn phù hợp, áp lực từ rủi ro vốn vay 

không quá lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nên tăng cƣờng huy động vốn từ lợi 

nhuận và vốn góp của chủ sở hữu để tránh rủi ro tài chính do mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ 

và hiệu quả kinh doanh là quan hệ ngƣợc chiều, đó là khi tỷ lệ nợ tăng lên kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp lại giảm đi. Điều này phản ánh đúng với thực trạng các doanh 

nghiệp khai thác Than trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam hiện nay. Nguồn vốn nợ 

của các công ty hiện nay chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn, làm ảnh hƣởng 

đến tính an toàn về mặt tài chính và hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp 

cần xem xét giảm bớt tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn của mình, tăng cƣờng huy động vốn từ 

lợi nhuận và vốn góp của chủ sở hữu, nâng cao tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn Than - 
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Khoáng sản Việt Nam (TKV).  

Đa phần các khoản phải thu hiện nay của các công ty đều đến từ các khách hàng 

là các doanh nghiệp chế biến và phụ trách tiêu thụ thuộc TKV, để giảm tình trạng này 

các công ty cần kiến nghị TKV có các cơ chế về tài chính linh hoạt giữa các doanh 

nghiệp phụ trách khâu tiêu thụ với các doanh nghiệp khai thác để nâng cao tính Thanh 

khoản cho các doanh nghiệp. 

Các công ty cần đảm bảo lƣợng tiền mặt nhất định để Thanh toán các khoản vay 

gần đến hạn. Bên cạnh đó cũng cần trích lập các khoản dự phòng rủi ro trong thanh 

toán. Các doanh nghiệp cần kiến nghị TKV để chủ động trong việc tìm kiếm khách 

hàng, nâng cao hiệu quả tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt công tác mua sắm trang 

thiết bị, vật tƣ và dự trữ hàng hóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm 

giảm số hàng tồn kho tối thiểu. Đồng thời, phát hiện kịp thời và xử lý ngay những ứ 

đọng quá lâu để tránh tình trạng ứ đọng vốn, điều này vừa giảm đƣợc gánh nặng tài 

chính, vừa đảm bảo tính thanh khoản của doanh nghiệp.  

Các giải pháp phi tài chính 

V n đ  đi u kiện và môi trư ng tự nhi n: Các doanh nghiệp Than cần khai thác 

dứt điểm từng mỏ than và đóng cửa các mỏ than lộ thiên để tránh ảnh hƣởng đến các 

khu vực dân sinh. Điều này không ảnh hƣởng lớn đến sản lƣợng của các doanh nghiệp 

Than khi họ sẽ chuyển từ khai thác mỏ lộ thiên sang khai thác hầm lò. Qua đó, các 

doanh nghiệp Than một phần sẽ cải tạo đƣợc lại môi trƣờng và làm đẹp cho quang 

cảnh tự nhiên. 

Nguồn nhân lự : nhân viên và quản lý. Các doanh nghiệp Than niêm yết cần siết 

chặt chất lƣợng trúng tuyển vào vị trí nhân viên và quản lý vì ngành Than có đặc thù 

riêng, ảnh hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của ngƣời lao động nên cần ngƣời hiểu rõ 

ngành nghề để giảm thiểu tối đa sự cố xảy ra.  

Môi trư ng làm việ : nâng cao mức đãi ngộ, quan hệ ứng xử và cải thiện an toàn 

lao động. Nhƣ đã nói, đây là một ngành nghề có mức độ độc hại khá cao nên cần có sự 

đãi ngộ tốt dành cho ngƣời lao động cũng nhƣ cung cấp các trang bị bảo hộ chuẩn.  
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Thực trạng và giải pháp phát huy  

hiệu quả huy động nguồn lực từ kiều hối 

Cù Hoàng L m Vũ - CQ58/01.02 

iều hối là một nguồn vốn hết sức quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, 

đồng thời là động lực to lớn thúc đẩy tăng trƣởng, góp phần bảo đảm an ninh 

tài chính - tiền tệ. Nguồn vốn này xuất phát từ khoản đóng góp cho quê 

hƣơng của đồng bào ta ở nƣớc ngoài - một bộ phận không thể tách rời trong dòng chảy 

lịch sử và tiến trình phát triển của dân tộc. Do đó, cần thiết phải có những chính sách, 

hành động  nhằm phát huy hiệu quả huy động và sử dụng hợp lý để nguồn đóng góp to 

lớn này tạo nên những giá trị bền vững cho đất nƣớc. 

Vai trò và ý nghĩa quan trọng của nguồn lực từ kiều hối đối với sự nghiệp 

phát triển nước nhà 

Lƣợng kiều hối đổ về nƣớc ta trong vòng 5 năm qua lên tới 71 tỷ USD, có những 

năm đạt tới trên 17 tỷ USD, đáng mừng hơn con số này vẫn đang có xu hƣớng tăng 

qua các năm. Ngay trong thời kỳ COVID-19 bùng phát và lan rộng trên quy mô toàn 

cầu, kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2021 cũng ƣớc đạt 12,5 tỷ USD. Nguồn lực 

này không những mang lại những giá trị vật chất thiết thực nhƣ giúp nƣớc ta có thêm 

một nguồn thu ngoại tệ ổn định, gia tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia, kiểm soát tốt thâm 

hụt ngân sách cũng nhƣ thâm hụt thƣơng mại với nƣớc ngoài, mà còn thể hiện tấm 

lòng với tổ quốc của những ngƣời con xa xứ bởi trên đất khách quê ngƣời họ cũng phải 

lao động rất vất vả để đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình hoặc để phát triển sản 

xuất, kinh doanh. Vì vậy, từng đồng kiều hối trở về chính là minh chứng cụ thể cho 

quan điểm thiêng liêng và mẫu mực: Ngƣời Việt ở nƣớc ngoài là một bộ phận không 

thể tách rời của tổ quốc. Họ dù sống xa quê hƣơng nhƣng vẫn đang ngày đêm đóng 

góp cho sự phát triển của đất nƣớc. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn lực từ kiều hối, Nhà nƣớc ta đã ban hành 

xây dựng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích kiều bào ngƣời Việt định cƣ và ngƣời 

đi xuất khẩu lao động ở nƣớc ngoài chuyển tiền về nƣớc. Nguồn đóng góp từ hai kênh 

này ƣớc lƣợng tƣơng đƣơng nhau. 

Trong bối cảnh, Việt Nam vừa trải qua hai năm khó khăn vì đại dịch, nguồn hỗ 

trợ sắp tới từ kiều hối sẽ trở thành một xung lực lớn góp phần thúc đẩy quá trình phục 

hồi và tăng trƣởng kinh tế hậu COVID-19. Một lƣợng lớn ngoại hối từ kiều bào, ngƣời 

K 
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lao động ở nƣớc ngoài gửi về qua các ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng vì 

không phải chịu áp lực về vay trả nợ, chi phí nợ và các điều kiện kèm theo nhƣ các 

nguồn vốn vay, vốn tài trợ thông thƣờng. Do đó, thông qua việc Việt kiều gửi biếu, 

trao tặng ngoại tệ cho thân nhân, bạn bè vì mục đích chi tiêu, trả nợ hoặc đầu tƣ kinh 

doanh sẽ trực tiếp kích thích các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nƣớc 

đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội trƣớc mắt và phát triển bền vững gắn với xóa đói 

giảm nghèo trong tƣơng lai. 

Thực trạng huy động và sử dụng nguồn lực từ kiều hối hiện nay 

Theo những số liệu mới nhất con số ngƣời Việt sinh sống và làm việc ở nƣớc 

ngoài tính đến năm 2020 đã lên tới hơn 5,3 triệu ngƣời phân bố ở hầu hết mọi quốc gia 

trên thế giới. Trong đó một lƣợng lớn ngƣời Việt đang định cƣ tại Mỹ và các nƣớc 

phƣơng Tây. Còn đa phần ngƣời lao động đi xuất khẩu đang làm việc tại các thị trƣờng 

kinh tế sôi động nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là một lực lƣợng kiều bào 

lớn đã và đang đóng góp nguồn kiều hối dồi dào gửi về quê hƣơng. Tuy nhiên, hiện 

nay cũng còn tồn tại một số hạn chế khiến cho nguồn lực này chƣa chảy đúng nơi đúng 

chỗ, chƣa phát huy đƣợc hiệu quả huy động. Cụ thể nhƣ sau: 

Một là, cơ chế chính sách huy động, kiều hối chƣa đồng bộ, thiếu các chính sách 

chuyên biệt, đãi ngộ để thu hút kiều hối, tại các địa phƣơng vẫn còn nhiều thủ tục hành 

chính rƣờm rà không còn phù hợp gây cản trở cho các Việt kiều cũng nhƣ ngƣời nƣớc 

ngoài muốn rót vốn đầu tƣ, thành lập doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến 

dòng vốn từ kiều hối đi chệnh hƣớng, khó tiếp cận với các lĩnh vực tiềm năng có giá trị 

lâu dài và bền vững. 

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho kiều bào ta ở nƣớc ngoài 

thời gian qua đã có những biến chuyển tích cực, tuy nhiên vẫn chƣa phát huy đƣợc 

hết tác dụng là sợi dây gắn kết sức mạnh giữa đồng bào trong nƣớc và nƣớc ngoài, 

khiến cho một bộ phận ngƣời Việt xa xứ chƣa nhận thức đúng vai trò và trách nhiệm, 

còn quay mặt với quê hƣơng, thậm chí chống phá sự nghiệp phát triển của quốc gia, 

dân tộc. 

Ba là, một số ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng còn chậm chuyển đổi số 

chƣa nắm bắt đƣợc xu hƣớng và nhu cầu chuyển - nhận kiều hối của kiều bào nƣớc 

ngoài với đồng bào trong nƣớc, chƣa xây dựng đƣợc lòng tin và gây dựng thƣơng hiệu 

trên thị trƣờng. 

Một số giải pháp ng ng cao hiệu quả thu hút và huy động kiều hối 

Một là, chú trọng quan tâm đến công tác đối ngoại, công tác bảo hộ công dân ở 

nƣớc ngoài gắn với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động nhiều đợt sinh 
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hoạt văn hóa văn nghệ tại các nƣớc có đông ngƣời Việt định cƣ, học tập và lao động để 

khơi gợi tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ  - hƣớng tới 

tƣơng lai, củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc để đồng bào xa xứ ý thức đƣợc trách 

nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mình với sự nghiệp phát triển chung của quốc gia 

dân tộc. 

Hai là, trong thời gian tới Chính phủ cần tiếp tục kiên định mục tiêu thích ứng 

chủ động với đại dịch trong thời kỳ mới, sát sao chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát chặt chẽ tỷ lệ lạm phát và lãi suất ngân hàng cùng tỷ giá hối đoái của Việt Nam 

đồng với các đồng tiền ngoại tệ. Từ đó, bảo đảm lòng tin cho Việt kiều nói riêng và 

chủ đầu tƣ nƣớc ngoài yên tâm rót vốn đầu tƣ vào thị trƣờng nƣớc ta. 

Ba là, xây dựng cơ chế huy động kiều hối, minh bạch, công khai có sự giám sát 

của các cơ quan nhà nƣớc cũng nhƣ tổ chức xã hội, trong đó cần tập trung nghiên cứu 

ban hành các chính sách ổn định thị trƣờng bất động sản, tạo lập môi trƣờng đầu tƣ 

kinh doanh lành mạnh để khuyến khích dòng vốn kiều hối đi đúng đi trúng vào các 

lĩnh vực có tiềm năng sinh lời cao và có khả năng tạo ra những giá trị lâu dài nhƣ giáo 

dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, du lịch dịch vụ... nhằm cân đối hài hòa lợi ích của cả ba 

bên là cho chủ đầu tƣ, ngƣời lao động và nhà nƣớc. 

Bốn là, Ngân hàng Nhà nƣớc cần tiến hành nghiên cứu ban hành định mức lãi 

suất tiền gửi ƣu tiên cao hơn đối với kiều hối đã đƣợc chuyển đổi sang nội tệ. Đồng 

thời, các cơ quan, thanh tra, kiểm toán, quản lý thị trƣờng cần thực hiện nhiều cuộc 

kiểm tra, rà soát để ngăn chặn tình trạng thanh toán giá cả, dịch vụ bằng ngoại tệ nhằm 

bảo vệ giá trị nội tệ và gia tăng tỷ lệ dự trữ ngoại hối của ngân hàng thông qua nguồn 

kiều hối đã đƣợc chuyển đổi sang Việt Nam đồng. 

Năm là, các ngân hàng thƣơng mại cần đẩy mạnh mô hình ngân hàng số, tích 

cực áp dụng công nghệ vào các nghiệp vụ chuyển - nhận kiều hối, để cho dòng tiền 

này nhanh chóng đƣợc lƣu thông, đảm bảo sự an toàn tận tụy và xây dựng thƣơng hiệu 

và lòng tin đối với khách hàng./. 

 

          Tài liệu tham khảo: 
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https://tuyengiao.vn/kinh-te/khoi-thong-dong-chay-kieu-hoi-thuc-day-tang-truong-kinh-te-
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Phát triển thanh toán điện tử  

trên nền tảng công nghệ số  

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Lưu Ngọc Linh - CQ56/15.01 

iện nay cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tại các nƣớc phát 

triển nhƣ Mỹ, châu  u, một phần châu Á, nó ảnh hƣởng đến tất cả các lĩnh 

vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Đặc biệt, trong 

bối cảnh đại dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu nhƣ hiện nay, 

thanh toán điện tử đang là xu thế tất yếu và là mục tiêu chung mà nhiều quốc gia 

cùng hƣớng đến. 

Các hình thức thanh toán điện tử 

Phƣơng thức thanh toán điện tử bao gồm sử dụng thẻ ngân hàng, cổng thanh 

toán, ví điện tử, điện thoại thông minh. Trong đó, thanh toán bằng “thẻ ngân hàng” 

đƣợc coi là hình thức thanh toán điện tử đầu tiên và đặc trƣng nhất trong thị trƣờng 

thanh toán điện tử. Tỷ lệ thanh toán bằng hình thức này lên đến 90% trong tổng tỷ lệ 

thanh toán điện tử. Với phƣơng thức thanh toán bằng thẻ, ngƣời dùng có thể dễ dàng 

thanh toán bằng cách quẹt thẻ tại chỗ hoặc thanh toán online thông qua thẻ khi mua 

hàng trên các sàn thƣơng mại điện tử. Một phƣơng thức khác khá phổ biến hiện nay 

chính là thanh toán bằng “ví điện tử”. Đây đƣợc coi hình thức thanh toán tiện dụng 

bởi sự đơn giản và nhanh chóng. Ngƣời dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng và liên kết 

ngân hàng để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc nộp tiền mặt là đã có thể dễ 

dàng thanh toán tại bất kỳ nơi nào chấp nhận thanh toán. Cuối cùng là hình thức 

thanh toán bằng “điện thoại thông minh”, đây là hình thức thanh toán bằng phƣơng 

thức chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng này qua tài khoản ngân hàng khác bằng 

điện thoại di động. Hiểu đơn giản nghĩa là ngƣời dùng sẽ sử dụng các ứng dụng 

Mobile Banking của ngân hàng để chuyển khoản hoặc quét mã QR khi thanh toán. 

Theo quan niệm của Triết học thì “Phát triển” là quá trình vận động tiến lên từ 

thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một 

sự vật. Quá trình vận động đó diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt để đƣa tới sự ra đời 

của cái mới thay thế cái cũ. Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lƣợng 

dẫn đến sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đƣờng xoáy ốc và hết mỗi chu kỳ sự 

vật lặp lại dƣờng nhƣ sự vật ban đầu nhƣng ở mức (cấp độ) cao hơn. 

H 
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Từ quan niệm về phát triển, có thể hiểu: Phát triển thanh toán điện tử là quá trình 

các ngân hàng thƣơng mại sử dụng các biện pháp phù hợp nhằm từng bƣớc gia tăng số 

lƣợng và cơ cấu thanh toán điện tử, mở rộng số lƣợng khách hàng sử dụng thanh toán 

điện tử, gắn với nâng cao chất lƣợng thanh toán điện tử cung cấp cho nền kinh tế - xã 

hội, từ đó giúp ngân hàng thƣơng mại mở rộng thị phần, tăng thu nhập của ngân hàng. 

Phát triển thanh toán điện tử là cơ sở để ngân hàng mở rộng quy mô thị phần trong 

mảng thanh toán điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Phát 

triển thanh toán điện tử giúp các ngân hàng thực hiện chiến lƣợc toàn cầu hóa, vƣơn tới 

mọi nơi mà không cần mở thêm chi nhánh. Ngoài ra, chúng còn giúp ngân hàng quảng 

bá, nâng cao thƣơng hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả, do đó, phát triển thanh 

toán điện tử càng có ý nghĩa quan trọng. Phát triển thanh toán điện tử giúp ngân hàng 

tăng thêm sự tin cậy và hài lòng của khách hàng, tăng khả năng thu hút khách hàng. 

Chính những tiện ích có đƣợc từ công nghệ ứng dụng, từ phần mềm, từ nhà cung cấp  

dịch vụ mạng, dịch vụ e-Banking tạo nên sự hứng thú cho khách hàng và giúp ngân hàng 

duy trì đƣợc khách hàng chiến lƣợc. 

Hiện nay, thanh toán điện tử tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhìn chung 

còn nhiều hạn chế: cách sử dụng còn phức tạp, phần mềm hay gặp lỗi khi tải ứng dụng 

trong khi thực hiện giao dịch, khả năng bảo mật chƣa cao. Do đó, với trình độ công nghệ 

nƣớc ngoài đang phát triển, để cạnh tranh với các ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài và 

có thể nâng cấp công nghệ tốt hơn, thì việc phát triển thanh toán điện tử đang đƣợc đặt ra 

rất cấp thiết. 

Thực trạng phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam 

Cơ chế, chính sách 

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) có vai trò quản lý nhà nƣớc về hoạt 

động thanh toán. Trong nhiều năm vừa qua, NHNN đã tập trung xây dựng, hoàn thiện 

các cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho sự ra đời, phát triển 

các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán số, đổi mới tiện ích và không ngừng ứng dụng các 

công nghệ mới tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lƣợng dịch vụ. Để thúc 

đẩy phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 30/12/2016, Thủ tƣớng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Sau đó, Thủ tƣớng Chính phủ 

tiếp tục ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg, ngày 23/2/2018 về việc phê duyệt Đề án 

đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nƣớc, học phí, 

viện phí và chi trả các chƣơng trình an sinh xã hội; Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 

26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Việt Nam. Cùng với đó, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 

thanh toán không dùng tiền mặt, Quyết định cho triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán di 

động (Mobile Money); Xây dựng sửa đổi bổ sung các thông tƣ, hƣớng dẫn Nghị định, 
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xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng. NHNN cũng đã ban 

hành quy định mở tài khoản thanh toán trực tuyến dựa trên định danh khách hàng bằng 

phƣơng thức điện tử eKYC, ban hành áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn trong lĩnh vực 

thanh toán, QR Code, thẻ chip, các quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ 

thống thanh toán và giao dịch thanh toán điện tử của các doanh nghiệp, của ngƣời dân… 

Tình hình phát triển hoạt động thanh toán điện tử 

Qua 5 năm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 

Nam giai đoạn 2016-2020 (đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 

30/12/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ), hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại 

Việt Nam đã đạt đƣợc những kết quả tích cực. 

Thứ nhất, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ với sự 

tham gia của nhiều tổ chức. Theo Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN), tính đến cuối năm 

2021, gần 95% tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam đã có, đang xây dựng hoặc dự 

tính sẽ xây dựng chiến lƣợc chuyển đổi số. Hiện nay, cũng có khoảng 80 ngân hàng triển 

khai dịch vụ Internet Banking, 44 ngân hàng cung cấp dịch vụ Mobile Banking, 45 tổ 

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hơn 90 nghìn điểm thanh toán QR, gần 

298 nghìn POS. 

Thứ hai, cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt 

đƣợc chú trọng đầu tƣ, nhất là thanh toán điện tử, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán 

ngày càng tăng của xã hội. Các công nghệ mới, hiện đại trong thanh toán nhƣ: Công 

nghệ xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, QR Code, mã hóa thông tin thẻ... đƣợc các 

ngân hàng nghiên cứu, hợp tác và ứng dụng, đặc biệt là việc thanh toán bằng QR Code 

gắn với đẩy mạnh thanh toán qua điện thoại di động phù hợp với xu thế phát triển trên 

thế giới và hành vi ngƣời tiêu dùng. Ngoài ra, một số ngân hàng thƣơng mại đã tiên 

phong ứng dụng công nghệ số trên thị trƣờng dịch vụ ngân hàng, kết hợp công nghệ xác 

thực eKYC, Big data và AI (trí tuệ nhân tạo) trong phê duyệt yêu cầu mở thẻ tín dụng 

hạn mức cao của khách hàng. 

Thứ ba, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên đáng kể và trở thành 

xu hƣớng thanh toán trong nền kinh tế. Theo số liệu của NHNN, tính riêng trong 9 tháng 

đầu 2021 so với cùng kỳ 2020, tổng số lƣợng thanh toán qua kênh Internet tăng 51,2%, 

giá trị thanh toán tăng 29,1%; thanh toán qua Mobile tăng 76,2% về số lƣợng, nhƣng 

tăng tới 88,3% về giá trị. Số lƣợng thẻ ngân hàng cũng tăng mạnh trong thời gian qua. 

Tại thời điểm cuối tháng 6/2021, số lƣợng thẻ nội địa đang lƣu hành đạt tới 98 triệu thẻ, 

tăng 4 triệu thẻ so với đầu năm. Thẻ quốc tế (trong đó đa số là thẻ tín dụng) tăng mạnh, 

đạt hơn 20 triệu thẻ vào cuối quý II/2021, tức tăng 3 triệu thẻ so với đầu năm. Trong cả 

nƣớc, chỉ tính riêng từ tháng 3/2021 đến giữa tháng 11/2021 đã có thêm hơn 1,8 triệu tài 

khoản thanh toán của khách hàng đƣợc mở trực tuyến theo phƣơng thức mới eKYC tại 

các ngân hàng thƣơng mại, trong tổng số hơn 100 triệu tài khoản của khách hàng thanh 

toán đang hoạt động tại các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam. 
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Giải pháp phát triển thanh toán điện tử trên nền tảng công nghệ số tại  
Việt Nam 

Thứ nhất, hoàn thiện và đồng bộ hóa hành lang pháp lý để quản lý, giám sát, tạo 

điều kiện thuận lợi đối với các loại hình, phƣơng tiện, hệ thống thanh toán điện tử mới, 

dịch vụ trung gian thanh toán, ban hành quy định về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch 

vụ, ngƣời sử dụng và bên thứ ba, đảm bảo an ninh, an toàn và hoạt động ổn định, hạn 

chế rủi ro phát sinh và giám sát các hình thức, công cụ, hệ thống thanh toán mới. Xây 

dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tạo môi trƣờng cạnh tranh bình 

đẳng giữa các ngân hàng thƣơng mại và các tổ chức không phải ngân hàng, tăng cƣờng 

các biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngƣời sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử. 

Thứ hai, nghiên cứu, áp dụng các loại tiêu chuẩn, ISO theo thông lệ quốc tế. Nghiên 

cứu, áp dụng chuẩn tin điện quốc tế ISO 20022 đối với hệ thống IBPS, hệ thống ACH và 

các hệ thống bán lẻ khác. Hoàn thành xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa và xây dựng, thực 

hiện kế hoạch chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip tại Việt Nam với lộ trình thích hợp. 

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử trong khu vực nhà nƣớc và dịch vụ 

hành chính công. Kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính, cổng thƣơng 

mại điện tử của Bộ Công Thƣơng với cổng thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nƣớc 

để hỗ trợ phát triển dịch vụ nộp thuế điện tử và thanh toán trong thƣơng mại điện tử và 

các điểm bán lẻ. Các ngân hàng cần có các chƣơng trình khuyến khích, chính sách ƣu 

đãi khi sử dụng các phƣơng thức thanh toán điện tử. 

Thứ tư, xây dựng và thực hiện chƣơng trình tài chính toàn diện. Gắn với việc đẩy 

mạnh phát triển các hệ thống thanh toán, chuyển tiền ở khu vực nông thôn. Tập trung 

phát triển, mở rộng các mô hình ứng dụng các phƣơng tiện và hình thức thanh toán mới, 

hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Thứ năm, tổ chức triển khai chiến lƣợc giám sát các hệ thống thanh toán. Về triển 

khai công tác giám sát, Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện giám sát, đánh giá tính an toàn, 

hiệu quả của các hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nƣớc quản lý và vận hành. 

Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán quan trọng. Phối hợp 

chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật (Nhất là C50: Cục cảnh 

sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao). 
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Accounting management  

in Vietnamese enterprises 

Lương Lan Hương - CQ57/21.02CLC  

Lại Ngọc Sơn - CQ57/22.04CLC 

What is management accounting? 

Management accounting is a specialized field of accounting designed to grasp 

practical issues, especially the financial health of a business. To help business 

managers make the best executive decisions  . Management accounting information is 

especially important in business operations, and it also helps to control and evaluate 

the business. 

Management accountants will provide two types of information, financial 

information and non-financial information. This information is collectively referred to 

as management information. The information provided by management accountants is 

not purely  financial information, and before providing information, management 

accountants  need to understand  how the information will be used, what its purpose is. 

The role of management accountants in the business 

First, the accountant manages. Accounting managers design and develop 

frameworks for managing the company's finances and general expenses, while 

preparing and developing reports for financial decision-making. 

Second, make short- and long-term plans. Management accounting plays an 

important role in forecasting future economic and business events, i.e. long-term 

planning, strategic management accounting, formulating the overall development 

strategy of the company. 

Third, the construction and development of information systems (MIS). 

Management accountants make short- and long-term financial statements, which are 

then sent to different management levels to help them inform business decisions 

accurately and timely. 

Fourth, maintain the optimal capital structure. The key role of management 

accounting is to maintain the optimal structure for the business. An executive 

accountant is the one who helps business leaders in deciding the appropriate ratio of 
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debt and equity, and advises on capital mobilization options with optimal costs such 

as: using bank debt or issuing stocks, corporate bonds,... 

Fifth, participate in the management process. The manager accountant 

performs the functions of the employee and also has powers over the accountant, other 

employees in the office. Management accountants also advise business leaders in the 

needs of reviewing and checking information. It assists leadership in aggregating 

information from different sources and reporting clearly to management and 

sometimes to external parties if required. 

Friday, control. Management accountants manage and analyze accounts, prepare 

reports, e.g. standard expenses, budget, cash flow analysis, fund management, liquidity 

management, operational assessment, cost control, etc. 

Saturday, support the board of directors to make decisions.  Management 

accountants provide the necessary information to the board of directors in making 

short-term decisions, such as optimal product combinations, purchases, leases or 

purchases, product valuations, discontinuation of products, etc. and long-term 

decisions such as capital budgeting, project financing,... 

The application of management accounting in Vietnamese enterprises 

Actual situation 

The history of corporate accounting proves that management accounting exists 

for a long time in the corporate accounting system. However, management accounting 

has only been systematically codified and developed in theory and practice in recent 

decades in businesses.  Especially enterprises with a certain size and progress in 

science and technology, management and information processing level. 

In Vietnam, management accounting has also appeared and developed in 

association with accounting policies and regimes applied in enterprises. However, 

management accounting was only systematically mentioned in the early 1990s and 

became urgent in building accounting information systems in the early 2000s, when 

businesses needed to improve the quality of management to increase competitiveness 

in the process of international economic integration.  Legally, management accounting 

has been officially recognized in the Vietnam Accounting Law (issued on June 17, 

2003) and the revised Accounting Law 2015. 

Most Vietnamese businesses also do not pay attention to management 

accounting, although in the process of running the business they have to make 

decisions on the information of management accountants. The information obtained is 

due to the sensory processing and experience of the manager, so it is not highly 

scientific. 
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Through surveying the application of management accounting in manufacturing 

enterprises, management accounting exists under two models: 

The first model: 

For enterprises with management systems based mainly on the basis of deep 

specialization according to each department of production and business activities, each 

management activity, the content of management accounting is built in the direction of 

providing quantitative information about the economic and financial situation 

according to each specialized department to serve planning,  organize the 

implementation, inspection and decision-making of each manager at each level of 

management. 

The second model: 

For businesses with management systems based mainly on the basis of each 

"operational process". The administrative accounting content  of this model is built in 

the direction of providing quantitative information on the economic and financial 

situation of each "operation process" to serve the planning. To coordinate - implement 

and evaluate the effectiveness of each "process work team". The process team consists 

of many people with different expertise who together carry out a production and 

business process. 

In the current context of international economic integration, Vietnamese small 

and medium-sized enterprises are not only under pressure to compete with domestic 

companies, but also to compete more fiercely from multinational corporations, 

powerful companies in terms of capital,  brand and management level. Therefore, in 

order to compete, small and medium-sized enterprises must find a reasonable way to 

survive and develop. One of the solutions that need to be done is to save production 

costs, improve management efficiency ... The information to base cannot be more 

different than accounting information. Therefore, these businesses want to develop 

sustainably, it requires a good and effective accounting apparatus. 

However, in order to achieve that goal, not all small businesses can do it, 

because the majority of these businesses are newly established, limited in capital. 

Limitations in the application of management accounting in Vietnam 

Firstly, in terms of law, management accounting has only just been recognized in 

the Law on Accounting of Vietnam issued on June 17, 2003. "Management accounting 

is the collection, processing and provision of financial information as required and 

accounting decisions within the accounting unit" (Vietnam Accounting Law). 
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Secondly, although there is circular No. 53/2006/TT-BTC on the application of 

management accounting to enterprises, the Circular is only instructive, not mandatory, 

so most businesses do not apply today. 

Third, businesses that apply management accounting have only applied 

preliminary, simply a combination of financial accounting and management 

accounting, which does not clearly show the roles that financial accounting brings. 

Fourth, the current accounting apparatus model in enterprises has not been 

properly paid attention and investment. Most accountants only have experience in 

financial accounting and have not been trained in management accounting. 

Fifth, the preparation of financial accounting reports is only at a sketchy and 

low-information level. Businesses mostly report to financial accountants that provide 

information to external entities because they serve internal managers. 

Sixth, the business estimates and financial statement estimates have not been 

mentioned in the estimatation work. 

Solutions to improve management accounting for Vietnamese enterprises 

Firstly, the country and regulatory agencies need to intervene to regulate and 

guide the management accounting model, so that enterprises see the importance and 

effectiveness when applying management accounting. At the same time, it is necessary 

to support businesses better in training human resources,  research and implementation 

of long-term development of management accounting. 

Secondly, enterprises need to build a system of documents, account systems, 

bookkeeping systems and management accounting reporting systems to suit the 

management and characteristics  of their own production and business, based on  the 

applied management accounting models of domestic and foreign enterprises. The 

report of the management accountant must be used in combination with other reports 

of the business such as reports on the market, competitors,... to take a more 

comprehensive view of the factors that affect the operation of the business. 

Thirdly, manufacturing enterprises need to be properly aware of the importance of 

management accounting, proactively promote the application  of management accounting 

in production and business operations in order to achieve the highest management 

efficiency, meet competitiveness and requirements for practical integration. 

Fourth, enterprises must build a specific system  of administrative accounting 

indicators according to  the objectives set out synchronously and uniformly, avoiding 

duplication, ensuring that information is smooth, fast and timely. Management 

accounting reports  should be combined with other types of reports of enterprises, such 

as market reports, on production technology, thereby helping businesses have a more 

comprehensive view of the factors affecting the production and business process. 
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Chuỗi cung ứng lạnh - Giải pháp 

logistics tối ưu cho nông sản Việt  

trong tương lai 

Dương Thị Hiên - CQ56/05.01 

huỗi cung ứng lạnh là chuỗi cung ứng kiểm soát và duy trì nhiệt độ phù hợp 

với các loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản lạnh khác nhau nhằm đảm bảo 

chất lƣợng và kéo dài tuổi thọ của các mặt hàng nhƣ sản phẩm nông nghiệp, 

thủy hải sản, hàng đông lạnh chế biến, hoa tƣơi cắt cành, hóa chất, các sản phẩm dƣợc 

phẩm. Tình trạng nguồn cung kho lạnh ở Việt Nam còn hạn chế, thiếu hụt có thể sẽ 

tiếp diễn do nhu cầu lớn về công nghệ bảo quản cho nguồn nông sản thực phẩm tƣơi 

sống phục vụ xuất khẩu. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành thúc đẩy 

nhu cầu đối với kho lạnh chứa ngày càng gia tăng. 

Thực trạng nhu cầu lớn về kho lạnh tại Việt Nam 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng của năm 2021, kim ngạch 

xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ƣớc đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm nông sản chính ƣớc đạt trên 15,8 tỷ USD, tăng 

14,4% bao gồm các mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhƣ: rau quả (2,77 triệu 

USD), hạt điều (2,653 triệu USD), gạo (2,389 triệu USD), cà phê (2,352 triệu USD), 

cao su (2,173 triệu USD),… Gần đây, Việt Nam đƣợc ghi nhận là một trong 5 nƣớc 

xuất khẩu rau quả lớn nhất thế giới nhờ sự tăng trƣởng mạnh mẽ tại các thị trƣờng nhƣ 

Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Indonesia, Đài Loan và Hàn Quốc 

Với kim ngạch xuất khẩu nông sản, xuất khẩu thủy sản tăng trƣởng nhanh nhƣ 

hiện nay, nhu cầu kho lạnh phục vụ xuất khẩu cũng tăng cao. Tuy nhiên, hiện nguồn 

cung kho lạnh chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Nam, trong đó, khoảng 60% thị phần 

đƣợc nắm giữ bởi các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Theo các đơn vị cung cấp kho lạnh thƣơng mại, Covid-19 đã khiến tình hình 

căng thẳng từ năm ngoái, giá thuê tăng tới 25%. Năm nay, tình hình cũng không khả 

quan khi công suất các kho lạnh đều đã đạt đến hơn 90%. Nông sản xuất khẩu trong 

bối cảnh của dịch Covid-19 bị ảnh hƣởng rất nhiều khiến hoạt động xuất khẩu nông 

sản gặp không ít khó khăn, lại thiếu container rỗng và kéo dài thời gian vận chuyển, 

dẫn đến rất cần công nghệ bảo quản từ các kho lạnh. Trƣớc tình hình này, một số 

C 
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doanh nghiệp tính đến việc thuê các container lạnh để trữ hàng. Nhƣng có lẽ đây chỉ là 

giải pháp tạm thời, về lâu dài sẽ vẫn phải cần nguồn cung mới. 

Trong khi đó với số lƣợng các siêu thị mini và các cửa hàng tiện lợi trong nƣớc 

tăng gấp khoảng 3 lần, cùng với xu hƣớng bán lẻ trực tuyến đang lên ngôi, nên phát 

sinh nhu cầu rất cao về kho lạnh và hệ thống vận tải lạnh để giữ hàng hoá tƣơi và đảm 

bảo chất lƣợng lâu dài. 

Nhu cầu sử dụng kho lạnh đến từ 4 lĩnh vực chính gồm thủy sản, thịt, rau quả và 

bán lẻ. Những nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh có thị phần tƣơng đối nhƣ Emergent 

Cold, Minh Phú Gemadept, ABA, Hoàng Phi Quân, Lotte, An Việt Cold Storage, Phan 

Duy, Satra, Meto, Alpha, Transimex… chỉ mới đáp ứng đƣợc một phần rất nhỏ của thị 

trƣờng, cũng nhƣ chƣa tích hợp nhiều dịch vụ trong kho lạnh. 

Thực tế là chƣa có nhiều tên tuổi trong lĩnh vực đầu tƣ kho lạnh tham gia vào thị 

trƣờng Việt Nam cũng nhƣ chƣa có công ty nào cung cấp đƣợc chuỗi dịch vụ cung ứng 

đầy đủ. Vì vậy, với xu thế hiện nay, nhu cầu kho lạnh tiếp tục tăng trƣởng mạnh trong 

ít nhất nửa thập niên tới do ngƣời tiêu dùng toàn cầu đang thay đổi hành vi mua sắm kể 

từ biến động lịch sử đại dịch. 

Những thách thức của chuỗi cung ứng lạnh với nông sản Việt 

Thứ nhất, ngành logistics đang thiếu một chiến lƣợc tổng thể và nghèo nàn về 

chính sách, chủ yếu là các nhà cung cấp dịch vụ vừa - nhỏ phục vụ rời rạc cho một số 

điểm hay khu vực và chƣa thể cung cấp trọn gói cho toàn chuỗi thực phẩm. 

Thứ hai, công nghiệp logistics kiểm soát khí hậu cho các chuỗi cung ứng lạnh 

đang thiếu sự tham gia của các nhà cung ứng giải pháp đầu cuối. Với đặc điểm của 

một ngành logistics non trẻ, việc hình thành các chuỗi cung ứng lạnh đang đối mặt với 

không ít khó khăn trƣớc mắt. 

Đặc biệt phải kể đến những khó khăn lớn nhất từ hệ thống hạ tầng và công nghệ 

thông tin phục vụ chuỗi lạnh. 

- Thiếu kho dùng cho bảo quản lạnh, cơ cấu kho lạnh chƣa phù hợp với yêu cầu , 

nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cho rằng, rất cần các kho hàng tiêu chuẩn dành 

cho hàng nông sản đƣợc xây dựng ở những vị trí kết nối trực tiếp với nhà ga, cảng lớn 

có trung tâm kiểm nghiệm, để tiện việc đóng gói, sơ chế, xuất khẩu và giám định chất 

lƣợng sản phẩm. Tình trạng này cho thấy, chuỗi cung ứng lạnh của nƣớc ta đang thiếu 

các nhà cung cấp kho lạnh chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất. 

- Thiếu phƣơng tiện vận chuyển và công nghệ bốc xếp hàng lạnh. Các doanh 

nghiệp vận chuyển hàng đông lạnh chủ yếu sử dụng các container đƣợc chuyên chở 
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bằng các đội xe tải, xe container, tàu chở hàng có khoang lạnh, vận chuyển lạnh hàng 

không chiếm tỷ lệ thấp. Tuy nhiên các phƣơng tiện này còn thiếu, chất lƣợng vận 

hành không đảm bảo. Bên cạnh đó, thời gian kiểm tra chuyên ngành cũng khá lâu, từ 

1 - 2 ngày, làm phát sinh chi phí giám sát, lƣu container, lƣu bãi từ đó tăng chi phí 

logistics. 

- Thiếu hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, việc áp dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp logistics trong nƣớc còn hạn chế. 

- Trong quá trình vận chuyển hàng hóa nhiều xe không có cách nhiệt tiêu 

chuẩn, thiếu mạng lƣới thông tin logistics nội bộ và chuỗi cung ứng. Do đó việc bổ 

sung các dịch vụ logistics chuỗi lạnh vào các doanh nghiệp logistics hiện nay cũng 

rất khó khăn. 

Thứ ba, hoạt động của chuỗi logistics cung ứng lạnh tại Việt Nam hiện nay vẫn 

phát triển chậm và chƣa đồng bộ dẫn đến tỷ lệ thất thoát nông sản còn cao, có khi lên 

đến 20-25% là một ví dụ cho thấy sự thiếu đầu tƣ phƣơng tiện vận chuyển và đứt gãy 

trong chuỗi cung ứng lạnh. 

Giải pháp về chuỗi cung ứng lạnh cho nông sản của Việt Nam 

Theo số liệu từ World Bank Group, nhu cầu thực phẩm thế giới sẽ tăng 70% từ 

năm 2017 đến năm 2050 do sự gia tăng dân số và thay đổi thói quen ăn uống của 

ngƣời dân. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam tăng cƣờng sự hiện diện trong chuỗi giá trị 

nông nghiệp toàn cầu. Do đó cần có các biện pháp phù hợp để phát triển hoàn thiện 

chuỗi cung ứng lạnh đối với mặt hàng nông sản trong tƣơng lai. 

Thứ nhất, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lƣợng cho chuỗi cung ứng lạnh tại Việt 

Nam. Cần sự chú trọng quan tâm của Nhà nƣớc với các chính sách phù hợp để thúc 

đẩy hoạt động logistics cũng nhƣ chuỗi cung ứng lạnh. Với thực trạng thiếu hụt lớn các 

kho lạnh, đơn vị vận chuyển có thể bảo quản lạnh nhƣ hiện nay, cần chú trọng đầu tƣ, 

nâng cấp và xây dựng thêm hệ thống các kho lạnh, container lạnh để đáp ứng đƣợc nhu 

cầu vận chuyển và bảo quản nông sản Việt hiệu quả hơn. 

Tổ chức lại khâu sản xuất: Quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, tăng cƣờng 

liên kết chuỗi, khuyến khích đầu tƣ tƣ nhân, nâng cao hiệu quả đầu tƣ công. Đẩy 

mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Tạo giống mới, chất lƣợng 

tốt, phát triển công nghệ chế biến tinh, sâu. Để bảo đảm chất lƣợng sản phẩm từ nơi 

sản xuất đến tay ngƣời tiêu dùng cần hoàn thiện chuỗi cung ứng lạnh, từ xử lý làm 

mát tạm thời khi thu hoạch hoàn tất, đến lƣu trữ trong kho lạnh, rồi vận chuyển và 

trƣng bày tại cửa hàng. 
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Thứ hai, nâng cao khả năng kết nối đồng bộ thông suốt giữa các hoạt động trong 

chuỗi. Vì nông sản là ngành đặc thù vì mang tính thời vụ cao, dễ hƣ hỏng. Cho nên, 

khâu bảo quản kho bãi phải thực hiện tốt, khâu lƣu thông đến ngƣời tiêu dùng phải 

nhanh thì mới giữ đƣợc giá trị cao cho nông sản. Giải pháp cho chuỗi cung ứng lạnh 

không bị gián đoạn đƣợc dựa trên nền tảng công nghệ IoT. Ứng dụng công nghệ này 

bao gồm một cảm biến có thể đo và ghi liên tục nhiệt độ, độ ẩm và phát hiện trạng thái 

rơi tự do sử dụng công nghệ kết nối không dây năng lƣợng thấp LoRa với các cổng kết 

nối (Gateway) hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối khác nhau nhƣ wifi, 3G/4G, LAN. 

Nhờ đó mà, ngƣời quản lý luôn kiểm soát đƣợc các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm giúp 

hàng hóa đƣợc bảo quản, duy trì tốt trong các chuỗi lạnh, bên cạnh đó nó còn mang lại 

lợi ích thiết thực trong việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh, giảm tổn thất cho các 

chuỗi cung ứng hàng hóa dễ hƣ hỏng giúp đáp ứng nhiều hơn và tốt hơn nhu cầu tiêu 

dùng, nhất là xuất khẩu. 

Thứ ba, nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vào hoạt động của chuỗi 

cung ứng lạnh. Áp dụng hệ thống quản lý kho hàng thông minh, công nghệ blockchain 

để truy xuất nguồn gốc nông sản trong toàn chuỗi. Tự động hóa các khâu xử lý vật 

liệu, robot hóa kho hàng. Sử dụng các xe đông lạnh cách nhiệt, các loại xe đẩy nhiệt và 

các bao bì cách nhiệt đối với nông sản. 

Ngoài ra, phần lớn các website của doanh nghiệp logistics chỉ đơn thuần giới 

thiệu về dịch vụ của mình. Do đó cần bổ sung thêm các tiện ích mà khách hàng cần 

nhƣ công cụ track and trace, lịch tàu, e-booking, theo dõi chứng từ, đặc biệt là khả 

năng nhìn thấy và kiểm soát đơn hàng. Bởi đây là điều kiện cơ bản để tạo ra các chuỗi 

cung ứng lạnh có quản lí chặt chẽ. 

Thứ tư, nâng cao nguồn nhân lực logistics. Cùng với công tác hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng trong chuỗi cung ứng lạnh, thì cần đổi mới chƣơng trình đào tạo, nâng cao 

trình độ tay nghề nguồn nhân lực logistics để có thể thích ứng với sự biến động, rủi ro 

và các công nghệ mới… 

 

Tài liệu tham khảo: 

Tân N m Chinh Vietn m Logisti s (    ), Chu i  ung ứng lạnh - Gi i ph p logisti s tối ưu  ho 

nông s n Việt 

Thế Vinh (    ), D  h Covi - 9 'n ng', nông s n Việt th m ‘kh t’ kho lạnh, VN usiness 
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Cơ hội và thách thức nghề nghiệp  

trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
 

Nguyễn Hữu Cường - CQ56/11.03CLC 

Trần Hiếu Ng n - CQ56/22.04  

Nguyễn Xu n Tu n - CQ56/22.01 

Giới thiệu về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Thuật ngữ "Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ" đã đƣợc áp dụng cho sự phát 

triển công nghệ quan trọng một vài lần trong 75 năm qua và là để thảo luận về học 

thuật. Khái niệm Công nghiệp 4.0 hay nhà máy thông minh lần đầu tiên đƣợc đƣa ra 

tại Hội chợ công nghiệp Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2011. Công 

nghiệp 4.0 nhằm thông minh hóa quá trình sản xuất và quản lý trong ngành công 

nghiệp chế tạo. 

Bản chất của CMCN lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất 

cả các công nghệ thông minh để tối ƣu hóa quy trình, phƣơng thức sản xuất; nhấn 

mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ 

sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, ngƣời máy,... 

Cuộc CMCN lần thứ tƣ hay Công nghiệp 4.0, là xu hƣớng hiện tại của tự động 

hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật 

lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. 

Nếu Cách mạng 4.0 diễn ra một cách nhanh chóng theo hƣớng tự động hóa, 

robot hóa các công đoạn trong sản xuất thì ngƣời lao động sẽ đƣợc nghỉ ngơi nhiều 

hơn. Ví dụ, một dây chuyền sản xuất trƣớc đây phải cần đến 50 lao động, nếu ứng 

dụng công nghệ số hóa, tự động và sử dụng robot thay nhân công thì chắc chắn chỉ cần 

2-3 ngƣời điều khiển dây chuyền là xong. Cạnh đó, thời gian trực tiếp làm việc sẽ đƣợc 

rút ngắn.Tuy nhiên, mặt trái của Cách mạng 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, hàng triệu lao 

động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. 

Thế giới đã từng trải qua 3 cuộc Cách mạng công nghiệp và nay là cách mạng 

lần thứ tƣ, chiếu theo cội nguồn lịch sử, mỗi cuộc cách mạng đều góp phần tăng năng 

suất lao động, làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, tiện ích cho con ngƣời. Và bản 

thân ngƣời lao động phải tự thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhìn lại 3 Cuộc cách mạng 

Công nghiệp đã qua, chƣa thấy cuộc cách mạng nào làm xáo trộn thị trƣờng lao động 
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theo hƣớng cực đoan, rằng lao động sẽ bị thất nghiệp nhiều. Bởi thế, với làn sóng của 

cuộc Cách mạng 4.0 chúng ta có quyền tin tƣởng thị trƣờng lao động sẽ đƣợc cơ cấu 

lại, chứ không đến mức bi quan rằng hàng loạt lao động chân tay, lao động văn phòng 

bị “thất nghiệp”. 

Việt Nam trước ngưỡng Cách mạng 4.0 ra sao? 

Với những gì đề cập ở trên về những lĩnh vực sẽ bị thay đổi từ Cách mạng 4.0, 

có thể khẳng định 5 năm tới, hệ thống máy móc, công nghệ mà các doanh nghiệp đã 

đầu tƣ (nếu chƣa hết niên hạn sử dụng) vẫn hoạt động bình thƣờng. Những doanh 

nghiệp mới, những công ty mới chắc chắn sẽ nhập khẩu những công nghệ tiên tiến có 

hàm lƣợng chất xám (tự động hóa) rất cao. Đi kèm đó, hệ thống Robot nhập khẩu 

(cũng có thể sản xuất trong nƣớc) sẽ đƣợc sử dụng rộng rãi trong các công trình liên 

quan đến hầm lò, bốc dỡ bến cảng, sân bay. Tỷ lệ các thiết bị công nghệ thông minh 

trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0 theo dự đoán trong vòng 5- 10 năm tới ở Việt Nam 

vào khoảng 30%. 

Riêng các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things 

(IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, Cách mạng 4.0 tập 

trung vào nghiên cứu để tạo ra những bƣớc nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy sản,  

y dƣợc, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trƣờng, năng lƣợng tái tạo, hóa học và vật 

liệu... có thể nói đây vẫn là thách thức lớn đối với đội ngũ khoa học Việt Nam. 

Để Cách mạng 4.0 thành công trong lĩnh vực này, đòi hỏi tính sáng tạo của các 

nhà khoa học, các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn. Bởi thế, xét trong bối cảnh hiện 

nay. Việc “đáp ứng” dòng chảy Cách mạng 4.0 là cả một thời gian dài chứ không phải 

một sớm, một chiều. Chúng ta chuẩn bị tâm thế để đáp ứng thời kỳ chuyển động Công 

nghiệp lần thứ tƣ để tạo ra những sản phẩm có chất lƣợng, có hàm lƣợng chất xám cao 

để cạnh tranh trên thƣơng trƣờng đồng thời nâng cao hơn năng suất lao động. 

Cơ hội nghề nghiệp 

Theo Tổng cục Thống kê, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý IV 

năm 2021 là 49,1 triệu ngƣời, tăng 1,82 triệu ngƣời so với quý trƣớc và giảm 1,79 triệu 

ngƣời so với cùng kỳ năm trƣớc. Lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 17,9 

triệu ngƣời, tăng 890,1 nghìn ngƣời so với quý trƣớc và tăng 498,9 nghìn ngƣời so với 

cùng kỳ năm trƣớc; số có việc làm ở nông thôn là 31,1 triệu ngƣời, tăng 934,5 triệu 

ngƣời so với quý trƣớc và giảm 2,3 triệu ngƣời so với cùng kỳ năm trƣớc. 

Nhìn chung, trong thời điểm hiện tại và trong mội vài năm tới, máy móc hoặc trí 

tuệ nhân tạo chƣa thể cạnh tranh sòng phẳng với con ngƣời trong thị trƣờng lao động. 

Tuy nhiên, trong tƣơng lai không xa, theo dự báo, rất nhiều ngành nghề sẽ biến mất, 

bao gồm cả những ngành đang rất hot vào thời điểm hiện tại: luật sƣ, nhà báo, nhân 
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viên bƣu chính, kế toán viên, nhân viên thu ngân, kiến trúc sƣ, nhà môi giới đầu tƣ, thợ 

mỏ, cố vấn tài chính, ngƣời đƣa hàng, nông dân... Điểm chung đây là những ngành 

nghề có thể dễ dàng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo hoặc nghề trung gian môi giới có 

thể dễ dàng loại bỏ trong xu thế kết nối toàn cầu. Hàng chục nghìn ngƣời lao động 

trong ngành rất hot hiện nay là vận chuyển, ship đồ cũng sẽ mất việc sớm với sự tiến 

bộ vƣợt bậc của phƣơng tiện giao thông không ngƣời lái. Tƣơng tự với nông nghiệp, 

việc trồng rau có thể diễn ra ngay trong nhà và hoàn toàn tự động hóa. 

Tuy nhiên, đi cùng với thách thức luôn là những cơ hội mới. Robot vẫn chỉ là 

robot, chúng sẽ không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn trí óc con ngƣời. Cũng theo 

dự báo nhiều ngành nghề sẽ có nhu cầu lao động lớn trong tƣơng lai:kiến trúc, kĩ sƣ 

phần mềm, khoa học máy tính, tự động hóa, giáo dục, tƣ vấn tâm lí xã hội, marketing, 

tài chính cá nhân,... Đa số các ngành này nhắm vào việc xây dựng, quản lí, vận hành 

hệ thống công nghệ thông tin tự động hóa hoặc giải quyết các vấn đề xã hội của con 

ngƣời trong thời đại mới. Ví dụ nhƣ kĩ sƣ phần mềm là một vai trò không thể thiếu 

trong việc xây dựng, vận hành, quản lí các thiết bị công nghệ cao cần thiết trong mọi 

mặt cuộc sống. Hoặc trong lĩnh vực nâng cao chất lƣợng sống toàn xã hội, những 

chuyên gia tƣ vấn tâm lí là ngƣời giải quyết những vấn đề tâm lí ngày càng đa dạng và 

nghiêm trọng trong cuộc sống hiện tại và tƣơng lai. Ngành giáo dục cũng phát triển 

mạnh mẽ do nhu cầu ngày càng cao của con ngƣời trong quá trình nâng cao trình độ 

học vấn, kĩ năng, tay nghề trong xã hội mới. 

ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) đã công bố kết quả nghiên cứu gần đây của 

ILO và Ngân hàng Phát triển châu Á về sự thay đổi thị trƣờng lao động ASEAN. Theo 

dự báo nhu cầu nhân lực đó, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo thêm 14 triệu 

việc làm ở khu vực ASEAN - trong đó Việt Nam chiếm 1/6 tổng lực lƣợng lao động 

của khu vực. ILO dự đoán, đến năm 2025, đối với xu hƣớng nghề nghiệp năm 2020, 

không chỉ riêng những nghề lƣơng cao và xin việc, nhu cầu đối với việc làm cần tay 

nghề trung bình cũng sẽ tăng nhanh hơn 28%. Tuy nhiên, những ngƣời tìm việc mà 

thiếu kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết sẽ không thể nắm bắt đƣợc cơ hội việc làm đó. 

Điểm yếu của lao động Việt Nam chính là thiếu kỹ năng mềm nhƣ làm việc theo 

nhóm, giao tiếp, ngoại ngữ và thứ hai là kỹ năng nghề nói chung là thấp. Do khi Việt 

Nam gia nhập AEC, sự cạnh tranh trên thị trƣờng lao động sẽ thể hiện cao. 

Thách thức nghề nghiệp 

Theo Tổng cục Thống kê số ngƣời thiếu việc làm trong độ tuổi quý IV năm 2021 

là gần 1,5 triệu ngƣời, giảm 381,1 nghìn ngƣời so với quý trƣớc và tăng 635,9 nghìn 

ngƣời so với cùng kỳ năm trƣớc. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 

IV năm 2021 là 3,37%, giảm 1,09 điểm phần trăm so với quý trƣớc và tăng 1,55 điểm 

phần trăm so với cùng kỳ năm trƣớc. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở 
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khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn (tƣơng ứng là 4,06% và 2,95%). 

Đây là quý thứ III liên tiếp thị trƣờng lao động chứng kiến tình trạng tỷ lệ thiếu việc 

làm ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Tình trạng này trái ngƣợc với xu 

hƣớng thị trƣờng lao động trong những năm trƣớc đại dịch Covid-19. 

Nói chung,dựa vào các số liệu trên, trong thời điểm hiện tại,tỉ lệ thất nghiệp ở 

Việt Nam ở mức thấp so với thế giới, do sự đầu tƣ ồ ạt của các doanh nghiệp FDI vào 

Việt Nam cũng nhƣ các chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc. Tuy nhiên, không 

có gì đảm bảo chúng ta có thể duy trì đƣợc con số này trong tƣơng lai. 

Theo dự báo của LHQ, sẽ có khoảng 75% lao động trên thế giới có thể bị mất 

việc làm trong vài thập niên tới. Còn một nghiên cứu khác của Tổ chức Lao động quốc 

tế (ILO), khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á đứng trƣớc nguy cơ mất 

việc vì robot. 

Đặc biệt đối với Việt Nam, trong Cách mạng công nghiệp 4.0,những yếu tố mà 

từ trƣớc đến giờ, ta tự coi là có ƣu thế nhƣ lực lƣợng lao động thủ công trẻ, dồi dào, 

giá rẻ sẽ không còn là thế mạnh nữa, thậm chí bị đe dọa nghiêm trọng bởi chất lƣợng 

nguồn nhân lực thấp sẽ không thích ứng đƣợc với yêu cầu với thời kì mới. Vì vậy, 

hàng chục triệu lao động Việt Nam chƣa qua đào tạo sẽ đứng trƣớc nguy cơ không có 

cơ hội tham gia làm những công việc có mức thu nhập cao, cũng nhƣ có thể bị mất 

việc làm, bị thay thế bởi robot, trang thiết bị công nghệ thông minh… Động lực thúc 

đẩy nền kinh tế những năm gần đây là các doanh nghiệp FDI cũng sẽ chuyển dịch sản 

xuất về các nƣớc phát triển,nới có cơ sở vật chất,trình độ khoa học cao. 

Đơn cử về một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam từ trƣớc đến nay,theo 

ILO, 85% lao động trong ngành Dệt may của Việt Nam sẽ bị máy móc công nghệ của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay thế. Tỷ lệ này sẽ chuyển thành con số tuyệt đối 

rất lớn vì dệt may tập trung nhiều lao động ít kỹ năng (khoảng 17% chỉ có trình độ tiểu 

học) và một tỷ lệ đáng kể không còn trẻ, từ 36 tuổi trở lên (35,84%). Còn theo dự báo 

của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, trong thập niên tới, khả năng máy móc thay thế con 

ngƣời sẽ cao trong công đoạn sản xuất xơ, sợi hóa học (40-50%); các công đoạn sản 

xuất xơ, sợi tự nhiên, các công đoạn dệt, đặc biệt vải không dệt và khâu nhuộm, hoàn 

tất khả năng thay thế khá cao (30-40%). Công đoạn may, nhìn chung khả năng thay thế 

ở mức độ trung bình thấp (<30%) do có tính thời trang cao, nhu cầu phong phú, đa 

dạng về kiểu dáng, màu sắc, thị hiếu vùng miền. Sản xuất phụ liệu may cũng có nguy 

cơ “bị thay thế” khá cao (30-40%)… 

Giải pháp đề xu t 

Đối mặt với các thách thức mới, đầu tiên sẽ cần đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục nghề nghiệp, tạo bƣớc chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lƣợng, hiệu quả 

giáo dục nghề nghiệp thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng nền giáo 
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dục theo hƣớng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”. Thực hiện kiểm định chất lƣợng 

giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Cải cách mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, 

thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

đồng thời nâng cao chất lƣợng nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ vào 

giáo dục và đào tạo. Với đào tạo nghề: Đào tạo, chuyển hƣớng cho một bộ phận bị mất 

việc do áp dụng công nghệ mới; phát triển mạnh và nâng cao chất lƣợng các trƣờng 

dạy nghề và đào tạo chuyên nghiệp. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lƣới 

trƣờng đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nƣớc. Bên cạnh đó, yếu tố kĩ năng mềm 

cũng cần phải cải thiện và nâng cao về các mặt nhƣ ứng dụng công nghệ thông tin, 

giao tiếp hiệu quả, lắng nghe tích cực và tƣ duy phê phán, khả năng nhận thức có tính 

sáng tạo và lập luận toán, giải quyết vấn đề. Không những thế, lao động tay nghề cao 

cần có các kiến thức liên quan đến công nghệ thông tin nâng cao nhƣ lập trình, kỹ năng 

liên ngành, khai thác dữ liệu lớn, an toàn thông tin, an ninh mạng kỹ năng kỹ thuật để 

xử lý các phƣơng tiện kỹ thuật số; kỹ năng sử dụng các phƣơng tiện truyền thông một 

cách hợp lý và hiệu quả; các năng lực STEM; khả năng xử lý thông tin phức tạp và 

quản lý dữ liệu... 

Ngoài ra, cần hoàn thiện hệ thống thông tin thị trƣờng lao động và nâng cao chất 

lƣợng dự báo thị trƣờng lao động, đặc biệt là dự báo nhu cầu lao động của các doanh 

nghiệp, các ngành nghề phổ biến trong bối cảnh CMCN 4.0, tạo điều kiện tối đa cho 

ngƣời lao động tham gia vào thị trƣờng, nâng cao trình độ, cơ hội việc làm. Đẩy mạnh 

quá trình kết nối với thị trƣờng lao động quốc tế,thúc đẩy quá trình lƣu chuyển lao 

động có trình độ giữa các quốc gia,đặc biệt là khu vực ASEAN. Tập trung xuất khẩu 

lao động đã qua đào tạo, có tay nghề cao, hạn chế tối đa tình trạng lao động chui tại 

các quốc gia phát triển đang phổ biến hiện nay. 

Cuối cùng, cần hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lí phù hợp với hoàn cảnh giai 

đoạn mới. Cần phát triển các chính sách về bảo hiểm, trợ cấp, lƣơng cơ bản, an sinh xã 

hội nhằm đáp ứng nhu cầu sống ngày càng nâng cao của ngƣời lao động. Khuyến 

khích phát triển giáo dục nghề nghiệp, kĩ năng, trình độ cho ngƣời trƣớc và trong độ 

tuổi lao động. Ngoài ra, thu hút vốn đầu tƣ FDI hay thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 

trong nƣớc cũng là một giải pháp hữu hiệu giải quyết thiếu hụt việc làm trong nƣớc. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Nguy n Vũ (   9), Dự   o 85% l o động ngành m y  nh hưởng  ởi  ông nghiệp         hính 

x  ?,   o điện tử Vn E onomy; 

Thông   o   o  hí v  t nh h nh L o động việ  làm quý IV n m   21, Tổng     Thống k ; 

https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/newsitems/WCMS_671134/la

ng--vi/index.htm 
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Effective communication in the workplace 

Nguyễn Ngọc Anh - CQ58/21.06  

Nguyễn Diệu Anh - CQ58/21.02 

ommunication is a crucial element of our daily lives, whether we are relating 

to friends and family, purchasing items that we need or sharing information 

with colleagues. We communicate with people and organisations every day, 

either in writing, verbally or even non-verbally. 

What does communication mean? 

In the Oxford English Dictionary, communication is described as “The 

transmission or exchange of information, knowledge, or ideas, by means of speech, 

writing, mechanical or electronic media”. There are two main types of communication 

that are widely recognised and discussed in both business and academic literature: 

Verbal communication, which includes both oral and written and non-verbal 

communication, e.g. facial expressions, body language etc. 

Why is communication important in the workplace? 

It is essential for all organisations to ensure effective communication. This 

includes both internal and external communication with staff. Developing effective 

communication skills can enable you to interact more effectively with colleagues and 

customers, as well as increase your chances of promotion and new business. 

A study concluded that “There is a relationship between effective 

communication and job satisfaction that needs to be of a greater importance for 

organizations to achieve a higher success” (Ibrahim et al., 2013). It makes sense that if 

employees understand the value of effective communication is and how they can 

contribute in the workplace, they would be more satisfied, so that the work efficiency 

becomes better. 

What is effective communication? 

The majority of our working day will probably be spent communicating, whether 

it's composing an email, submiting a report, chairing a meeting, or giving a 

presentation. As a result, one of the ideal ways to support our efficiency is to 

communicate in the clearest, most effective way possible. The 7 Cs of Communication 

- a seven-point checklist for delivering engaging and effective messages, is an 

excellent tool for this. 

C 

https://www.mindtools.com/pages/article/10-presentation-mistakes.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/10-presentation-mistakes.htm
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The first of the seven Cs is to be clear. Make your key messages stand out by 

minimizing the number of topics you discuss in each sentence. 

Second, be concise. Keep it brief, avoid repetition, and eliminate unnecessary 

adjectives and "filler words," like "kind of" or "basically." 

Third, listeners will have a clear picture of what you're saying if your message is 

concrete. Detail is important, but not too much. Try to include some "standout" facts, 

and maintain a laser-sharp focus on your main topic. 

Next, be correct. Double-check for mistakes.  Your communications will appear 

professional and polished if they are error-free. 

After that, when something's coherent, it's logical. It means that you've 

connected all of your points and made them relevant to the key topic. This will also 

help you maintain a consistent tone and flow throughout your presentation. 

The sixth point on the checklist is complete. Provide your audience with all of 

the information they need to make an informed decision or take action. 

Lastly, be courteous. This means having a warm, honest tone, and avoiding 

hidden insults or a passive-aggressive tone. Always keep your audience's viewpoints in 

mind, and show that you empathize and understand its needs. 

What can we do to make our communication effective? 

You may learn and use a variety of communication and interpersonal skills, but 

I'll start by focusing on two of the most important: listening and questioning. 

Some professions depend almost entirely on being able to listen effectively - for 

example, counsellors, customer service staff and interpreters. On the other hand, being 

a good listener will boost your career performance as well as improving your personal 

relationships. 

Listening is the most fundamental component of interpersonal communication. 

While we all use our listening skills on a daily basis, unless we are actively listening, 

we are unlikely to take in everything we hear. Some people have natural listening 

ability, but the rest of us may enhance our listening abilities by studying and 

practising them. 

What is active listening? 

Active listening is a way of listening and responding to another person that 

promotes mutual understanding. This is some way to become an active listener: 
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Firstly, focus fully on the speaker. Make sure that nothing distracts you. Do not 

use your phone while other is taking, do not look at the clock, do not play with your 

pen,… These things can also distract the speaker too. 

Secondly, try to keep your disruptions to a minimum,  even if you have a valid 

point to make. Giving the other person time to explore their thoughts and feelings is 

what active listening entails. 

Following that, it is not enough to simply listen, you must also demonstrate that 

you are listening. This could be non-verbal such as smiling or nodding to show your 

interest, or verbal but not intrusive such as using vocal “expressions” like “uh huh” or 

“Mmm”. 

Finally, it is important to provide the listener with feedback. It is a way of 

demonstrating that you're paying attention and that you've comprehended what you've 

heard. 

The key skills required in giving effective feedback are: 

● Paraphrasing - putting what the speaker has said into your own words and 

playing this back to the speaker. 

● Summarising - summing up the whole discussion concisely can provide a 

useful overview, particularly if it has been a long conversation. 

● Reflecting - focusing on reflecting the emotion behind the words in order to 

show comprehension. 

Asking effective questions 

If you are a line manager or supervisor, or you‟re talking to a client, it is 

important to create an environment where the speaker feels heard and understood. 

Asking effective questions is one method to do this. The following are some examples 

of different types of question that can be asked: 

● Open questions - to gather information and facts, e.g. „What are your concerns 

and worries about this situation?‟ 

● Probing questions - to gain additional detail, e.g. „Can you explain why that 

matters?‟ 

● Hypothetical questions - to suggest an approach or introduce a new idea, e.g. „If 

you could get additional funding or resources, how might that help?‟ 



55 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 04/2022 

  

● Reflective questions - to check understanding, such as „So would you prioritise 

the most critical areas for attention first and make sure that everyone knew what was 

most important?‟ 

● Leading questions - are not always well received but can be used to help a 

person reach a conclusion or have an idea that you feel will be beneficial. E.g. „Had 

you thought about giving the project leadership role to Jennifer?‟ 

● Deflective questions - to defuse an aggressive or defiant situation by re-

directing the force of the other person‟s attack, e.g. 

Dissatisfaction: „I‟m not happy with this project!‟ 

Response: „What can WE do to make it right?‟ 

● Closing questions - to bring agreement, commitment and conclusion, e.g. 

„When will you talk to your team and the client about this?‟ 

These questions can be used for different purposes, such as to provide structure, 

direct flow or help us to reach closure. Coaches use open questions to help their clients 

move forward and this technique can be equally useful in a conversation with 

colleagues, particularly if you are in a supervisory role. 

There are a variety of other essential communication skills and abilities that 

might not immediately seem relevant, but which are crucial in facilitating good 

communication. They include: self-awareness, empathy, adaptability and building trust 

and relationships. 
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Từ vụ “bán chui” cổ phiếu FLC -  

Cần sửa luật để đủ sức răn đe 

Lại Hoàng Cẩm Tú - CQ57/11.02CLC 

Diễn biến vụ việc 

Ngày 10/1/2022, phiên giao dịch chứng khoán buổi sáng, trong khi các nhà đầu 

tƣ chƣa kịp mừng vui khi cổ phiếu FLC tím lịm thì đến phiên chiều, một loạt cổ phiếu 

họ FLC rơi tự do về giá sàn. Đến hôm sau, ông Quyết mới công bố thông tin đăng ký 

bán 175 triệu cổ phiếu, nhƣng đã bán đƣợc trót lọt 74,8 triệu cổ phiếu. 

Tối 11/01/2022, HOSE thông báo sẽ huỷ giao dịch bán gần 75 triệu cổ phiếu 

FLC của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn FLC từ 

ngày 10/1/2022 do không báo cáo, không công bố thông tin trƣớc khi thực hiện giao 

dịch. Cũng trong ngày, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 19/QĐ-UBCK về việc phong 

tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết. Thứ trƣởng Bộ Tài 

chính Nguyễn Đức Chi khẳng định: không chỉ bị hủy bán toàn bộ số cổ phiếu FLC 

hôm 10/1, ông Trịnh Văn Quyết còn bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa và 

còn có thể bị chế tài bổ sung. 

Để xoa dịu nhà đầu tƣ, lý giải cho việc bán cổ phiếu “chui” ấy, ông Quyết ra một 

văn bản giải trình kiểu “vô thƣởng vô phạt” với Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc 

(UBCKNN) rằng, do đi công tác vào ngày 4/1 nên giao cho bộ phận thƣ ký gửi thông 

báo đăng ký giao dịch bán 175 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 10/1 đến ngày 17/1. “Do sơ 

suất không kiểm tra lại nên khi UBCKNN gửi công văn vào tối ngày 10/1, tôi mới biết 

không thực hiện đúng công bố thông tin theo quy định. Thực sự để xảy ra việc này, tôi 

lấy làm tiếc và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc không để xảy ra sự việc tƣơng tự”, ông 

Quyết cho biết. 

Vài ngày sau, cổ phiếu FLC xuống dốc không phanh. Nhiều nhà đầu tƣ ôm giá 

vùng đỉnh lỗ nặng khi bán không bán đƣợc, cắt lỗ cũng không xong. Các nhà đầu tƣ 

cho rằng đã bị “đánh úp” vì trên cổng thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ 

Chí Minh (HOSE) không xuất hiện thông tin đăng ký bán dù theo quy định, ông Quyết 

buộc phải gửi thông tin. 

Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán nhà nƣớc (SSC) đã ban hành quyết định về 

việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trƣờng chứng 

khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết với mức phạt tiền 1,5 tỉ đồng theo Nghị định 

156/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, ông Quyết còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ 

sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Vậy “bán chui” cổ phiếu là 

https://tuoitre.vn/trinh-van-quyet.html
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gì? Vì sao các nhà đầu tƣ lọc lõi (là luật sƣ) nhƣ ông Chủ tịch tập đoàn FLC lại cố tình 

nhiều lần “bán chui” cổ phiếu? 

“Bán chui” cổ phiếu, kiếm được nhiều, bị phạt ít 

“Bán chui” cổ phiếu là thuật ngữ chỉ việc cổ đông sáng lập và ngƣời có liên quan 

mua, bán cổ phiếu không thực hiện đăng ký giao dịch trƣớc với cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc về chứng khoán theo quy định. Khoản 1 điều 32 và khoản 7 điều 33 của Thông tƣ 

số 96/2020/TT-BTC quy định: Tối thiểu 03 ngày làm việc trƣớc ngày thực hiện giao 

dịch, cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhƣợng theo quy định pháp 

luật về doanh nghiệp phải gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, Sở giao 

dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch), tổng công ty lƣu ký 

và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty đại chúng và công ty quản lý quỹ đầu tƣ 

chứng khoán về việc thực hiện giao dịch theo mẫu quy định tại phụ lục XI ban hành 

kèm theo thông tƣ này. Trƣờng hợp chuyển nhƣợng cho ngƣời không phải là cổ đông 

sáng lập, ngƣời thực hiện chuyển nhƣợng phải gửi bổ sung nghị quyết của đại hội đồng 

cổ đông thông qua việc chuyển nhƣợng nêu trên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau 

khi nhận đƣợc báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông 

sáng lập theo quy định tại điều này, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tƣ 

chứng khoán phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. 

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, khi các thành viên hội đồng quản trị, hoặc 

trong ban điều hành doanh nghiệp muốn mua bán cổ phiếu phải đăng ký với UBCKNN 

và Sở Giao dịch chứng khoán. Điều này xuất phát từ lý do những ngƣời này thƣờng 

nắm đƣợc các thông tin quan trọng của doanh nghiệp, nên rất có thể dẫn tới hành vi 

mua bán để trục lợi. Quy định phải đăng ký này nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông 

thiểu số, các nhà đầu tƣ nhỏ lẻ. Mặt khác, với các công ty cổ phần niêm yết trên thị 

trƣờng chứng khoán là các công ty đại chúng có số lƣợng chủ sở hữu rất lớn, sử dụng 

vốn đại chúng để kinh doanh, nên yêu cầu công khai, minh bạch là nguyên tắc tối quan 

trọng trong quản trị công ty. 

Điều đáng nói là trƣớc khi xảy ra vụ bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC (ngày 

10/1/2022) thì ông Trịnh Văn Quyết và một số thành viên khác thuộc diện cổ đông sáng 

lập của FLC đã từng có nhiều phi vụ bán “chui” cổ phiếu không công bố thông tin, thu 

lợi bất chính hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng, nhƣng chỉ chịu mức phạt rất nhỏ. Cụ thể: 

Cuối năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết từng bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành 

chính do bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC. Ƣớc tính trong thƣơng vụ này ông Quyết có 

thể đã thu về ít nhất 400 tỉ đồng, số tiền bị phạt chỉ 65 triệu đồng. 

Cũng trong năm 2017, CTCP xây dựng FLC Faros (ROS) do ông Quyết làm Chủ 

tịch HĐQT cũng bị UBCKNN phạt vì bán chui hơn 13,69 triệu cổ phiếu AMD (CTCP 

đầu tƣ và khoáng sản AMD Group). Thời điểm đó, nếu ROS mua lại cổ phiếu AMD 

thì có thể thu đƣợc hơn 136 tỉ đồng, song mức phạt chỉ là 130 triệu đồng. 
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Ngày 18/11/2021, UBCKNN tiếp tục phạt 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn 

Hƣơng Giang (ngƣời có liên quan của ông Đặng Tất Thắng - Phó tổng giám đốc Tập 

đoàn FLC) vì đã mua tổng cộng 140.000 cổ phiếu FLC trong tháng 1 và 2/2021, sau đó 

bán 140.000 cổ phiếu FLC trong tháng 3/2021 nhƣng không công bố thông tin về dự 

kiến giao dịch. 

Có vẻ nhƣ số tiền phạt quá nhỏ so với lợi nhuận bán cổ phiếu thu về nên việc bán cổ 

phiếu “chui” vẫn tiếp tục tái diễn trong nhiều năm qua. Không chỉ ông Trịnh Văn Quyết 

mà rất nhiều “ông lớn” khác cũng đã thực hiện trót lọt những phi vụ bán “chui” này. 

Cụ thể, tháng 7/2021, ông Trần Văn Bê bị phạt 940,35 triệu đồng vì mua bán cổ 

phiếu “chui”. Ông Bê đã mua hơn 1,48 triệu cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB 

trong tháng 1/2021; mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 2/2021; mua 59.000 

cổ phiếu VPB ngày 3/3/2021 nhƣng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. 

Ngoài phạt hành chính, ông Bê còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 4 tháng. 

Một vụ khác là Công ty cổ phần Thaiholdings bị phạt vì mua bán “chui” cổ 

phiếu LPB của Ngân hàng bƣu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Thaiholdings đã 

mua 145.600 cổ phiếu LPB vào ngày 6/5, bán 719.400 cổ phiếu LPB vào ngày 16/6 

nhƣng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Thaiholdings cũng chỉ bị 

phạt 260 triệu đồng. 

Hành vi “bán chui” cổ phiếu khiến các nhà đầu tƣ mất niềm tin vào thị trƣờng, 

đồng thời làm ảnh hƣởng rất lớn tới thị trƣờng chứng khoán trong nƣớc. Việc bán 

“chui” cổ phiếu của các “ông lớn” đƣợc cho là đe dọa sự phát triển bền vững của thị 

trƣờng chứng khoán, khiến hàng trăm nhà đầu tƣ thua lỗ. Thế nhƣng mức phạt hành 

chính dƣờng nhƣ vẫn chƣa đủ sức răn đe, bởi thực tế, so với lợi nhuận thu về từ bán 

“chui” cổ phiếu thì mức phạt vài chục, vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cũng chỉ là 

muối bỏ biển so với số lợi nhuận thu đƣợc từ hành vi bán chui. 

Luật còn kẽ hở cần sớm sửa đổi 

Theo Nghị định số 128 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán có hiệu lực từ 

01/01/2022 quy định: nếu giá trị giao dịch "chui" tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 

đồng/cổ phiếu) từ 50 triệu đến dƣới 10 tỉ đồng thì bị phạt từ 5 đến 250 triệu 

đồng. Trƣờng hợp giá trị giao dịch theo mệnh giá từ 10 tỉ đồng trở lên sẽ bị phạt  

3 - 5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế. Mức phạt tối đa với cá nhân là 1,5 tỷ 

đồng và có thể bị xử phạt bổ sung "Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời 

hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 điều 

33 Nghị định 128". Với vụ bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Quyết, nếu nhƣ 

giao dịch thành công, tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá cổ phiếu - là 748 tỉ đồng 

cho 74,8 triệu cổ phiếu FLC bán (trong khi giá trị giao dịch thực tế là 1.582 tỷ đồng, 
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chƣa kể trong phiên này còn có hơn 8.400 cổ phiếu đƣợc bán với giá trần 24.100 

đồng). Thực tế vừa qua UBCKNN đã phạt ông Quyết ở mức kịch khung - 1,5 tỉ đồng 

(quá nhỏ so với 1.582 tỷ đồng) và đình chỉ giao dịch trên TTCK 5 tháng. Không khó 

để nhận ra: vì chạy theo lợi nhuận, để thao túng thị trƣờng, vì sự đầu cơ làm giá mà các 

“ông lớn” đã bất chấp những quy định của luật pháp, bất chấp đạo đức làm kinh doanh 

để thực hiện những hành vi vi phạm trên thị trƣờng chứng khoán. 

Đồng hành cùng thị trƣờng chứng khoán gần hai thập kỷ, lãnh đạo một công ty 

chứng khoán nhận định: do khối lƣợng giao dịch của FLC trong phiên 10 và 11-1 đều 

lớn (gần 290 triệu cổ phiếu khớp lệnh), nên trong ngắn hạn sẽ ảnh hƣởng đến diễn biến 

giao dịch của thị trƣờng chung. Việc này còn ảnh hƣởng đến tính minh bạch của doanh 

nghiệp nói riêng và thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nói chung. Nhiều năm nay thị 

trƣờng chứng khoán Việt Nam đang trông chờ đƣợc nâng hạn từ cận biên lên mới nổi, 

trong khi tính minh bạch là một yếu tố quan trọng. 

Cổ phiếu đầu cơ có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhƣng cũng có khả 

năng khiến nhà đầu tƣ tán gia bại sản vì yếu tố rủi ro cao, tăng giá vì đƣợc "bơm thổi" 

chứ không phải vì nền tảng tài chính tốt. Để tồn tại và kiếm lời lâu dài trên thị trƣờng 

chứng khoán, các nhà đầu tƣ cần lọc ra những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt, 

ngƣời quản lý uy tín, doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch, cẩn trọng trƣớc 

những doanh nghiệp từng "dính chàm", tránh bị dẫn dụ bởi những thông tin thất thiệt. 

Thay cho lời kết: Đã đến lúc chính phủ cần có những quy định chặt chẽ hơn để 

hạn chế tình trạng trục lợi bằng các chiêu trò và việc thực thi phải nghiêm minh, để 

giảm thiểu tác động xấu đến lòng tin của nhà đầu tƣ. Cùng với việc sửa luật, sửa các 

quy định về chế tài không còn phù hợp để gia tăng minh bạch cho thị trƣờng, mạnh tay 

với những trƣờng hợp làm giá, "bán chui" cổ phiếu, cần sớm đƣa vào hệ thống giao 

dịch chứng khoán mới (KRX) với những tính năng nhƣ giao dịch chứng khoán ngay 

trong ngày (To); tránh nghẽn hệ thống; xem xét nới biên độ giao dịch tiệm cận với 

thông lệ quốc tế... Từ đó có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngoài trở lại, 

bởi Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang phát triển với đà tăng trƣởng và cơ hội hồi phục 

mạnh mẽ sau dịch Covid-19. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/vu-ong-trinh-van-quyet-ban-chui-co-phieu-flc-

che-tai-manh-moi-du-suc-ran-de-130021.html 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/39042/ban-chui-co-

phieu-la-gi-muc-xu-phat-bao-nhieu 

https://cand.com.vn/Kinh-te/xu-ly-nghiem-viec-ban-co-phieu-chui-ngan-tan-goc-sai-pham-

i641424/ 
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Cơ hội và thách thức đối với người  

kinh doanh online khi xu hướng  

mua hàng trực tuyến bùng nổ 

Nguyễn Thị Huyền - CQ58/30.06  

Đỗ Minh Quang - CQ58/20.16 

Đặt v n đề 

Thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu của ngƣời tiêu dùng ngày càng cao. 

Khách hàng luôn muốn hƣớng tới sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí thời gian 

và công sức. Vì vậy để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao đó, thƣơng mại điện tử 

đã ra đời và đặc biệt là hình thức mua sắm trực tuyến. 

Thương mại điện tử hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC. Theo Tổ chức 

Thƣơng mại thế giới (WTO): "Thƣơng mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, 

bán hàng và phân phối sản phẩm đƣợc mua bán và thanh toán trên mạng Internet, 

nhƣng đƣợc giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng nhƣ những 

thông tin số hoá thông qua mạng Internet". Thƣơng mại điện tử dựa trên 1 số công 

nghệ nhƣ chuyển tiền điện tử, quản lí chuỗi cung ứng, tiếp thị Internet, giao dịch trực 

tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lí hàng tồn kho và các hệ 

thống tự động thu thập dữ liệu,... 

Kinh doanh online khác với các hình thức kinh doanh truyền thống về hình thức 

hoạt động và các quy trình chuyển giao hàng hoá, giao dịch giữa ngƣời mua và ngƣời 

bán. Cụ thể, kinh doanh online diễn ra trên môi trƣờng Internet, online thông qua các 

website bán hàng của các cá nhân, doanh nghiệp hoặc các kênh thƣơng mại điện tử, 

sàn giao dịch điện tử,… 

Mu  sắm trự  tuyến là một dạng thƣơng mại điện tử cho phép khách hàng trực 

tiếp mua hàng hoá hoặc dịch vụ từ ngƣời bán qua Internet sử dụng trình duyệt Web. 

Kể từ năm 2016, khách hàng có thể mua sắm trực tuyến bằng nhiều thiết bị khác nhau, 

bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. 

Thực trạng mua hàng trực tuyến tại Việt Nam 

Trong những năm gần đây, hình thức mua sắm trực tuyến đang ngày càng trở nên 

phổ biến với ngƣời dân, đặc biệt là sau khi dịch bệnh bùng phát, ngƣời tiêu dùng đã thay 
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đổi thói quen, hành vi tiêu dùng của mình, chuyển từ mua sắm truyền thống sang mua 

sắm online nhiều hơn. Trong một khảo sát đƣợc thực hiện mới đây của Nielsen Việt 

Nam và Infocus Mekong Mobile Panel, 25% số ngƣời đƣợc hỏi cho biết đã tăng cƣờng 

mua sắm online và giảm các hoạt động mua sắm trực tiếp. Thống kê của Bộ Công 

Thƣơng cho thấy, do lo ngại dịch COVID-19, doanh thu tại các chợ ở Hà Nội giảm 50-

80%. Trong khi đó, doanh thu từ mua sắm online qua các sàn thƣơng mại điện tử của 

một số doanh nghiệp tăng 20-30%. Nhằm đánh giá quá trình hoạt động của thƣơng mại 

điện tử Việt Nam, Cục Thƣơng mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thƣơng) đã công 

bố Sách Trắng Thƣơng mại điện tử Việt Nam năm 2020. Theo đó, Việt Nam nằm trong 

top 3 nƣớc Đông Nam Á có tốc độ tăng trƣởng thƣơng mại điện tử bán lẻ nhanh nhất với 

khoảng 10,08 tỉ USD tƣơng đƣơng 4,9% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 

tiêu dùng cả nƣớc. Ƣớc tính số ngƣời tham gia mua sắm trực tuyến là 44,8 triệu ngƣời, 

với giá trị mua sắm trực tuyến của một ngƣời là 225 USD. Tỷ lệ ngƣời dùng Internet 

tham gia mua sắm trực tuyến ít nhất một lần trong năm vào năm 2019 đạt tới 77%, trong 

đó, ngƣời dùng tập trung các sản phẩm hàng hóa phục vụ sinh hoạt. 

Tuy nhiên, so với các nƣớc phát triển, việc phát triển thƣơng mại điện tử ở Việt 

Nam còn khoảng cách khá xa. Ngƣời dân chƣa hoàn toàn tin tƣởng vào chất lƣợng sản 

phẩm, lo ngại thông tin cá nhân bị lộ,… Có đến 88% ngƣời mua hàng chọn hình thức 

thanh toán bằng tiền mặt, con số này chỉ giảm nhẹ 2% so với năm 2018. Các hình thức 

thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, ví điện tử... còn ít, thậm chí có xu hƣớng giảm nhẹ 

trong hai năm 2018 và 2019. 

Cơ hội cho bán hàng trực tuyến 

Thứ nhất, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ đã mang đến nhiều xu hƣớng 

công nghệ mới, giúp ngƣời tiêu dùng tiếp cận nhiều hơn với mua hàng trực tuyến. 

Internet là một yếu tố không thể thiếu đóng góp vào sự thành công của mua sắm trực 

tuyến, theo báo cáo Digital 2020 của We are social, Việt Nam có 70% số dân dùng 

Internet. Theo khảo sát của Nielsen đƣa ra tại diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2020, có đến 

55% ngƣời tiêu dùng thực hiện mua sắm qua các ứng dụng di động. Sự xuất hiện của 

các ứng dụng mua sắm trực tuyến nhƣ: Shopee, Tiki, Sendo, Lazada,... hay sự tham gia 

của hàng loạt các trang mạng xã hội nhƣ Facebook, Zalo, Instagram,... đã góp phần 

kích thích nhu cầu mua sắm trực tuyến đối với ngƣời tiêu dùng. Công nghệ thông tin 

không chỉ góp phần mua sắm trực tuyến đối với ngƣời thành thị mà còn hƣớng đến đối 

tƣợng ngƣời dùng nông thôn, điển hình là Youtube. Theo thống kê, 97% ngƣời sử 

dụng nền tảng này hàng tuần, đặc biệt, 45% ngƣời tiêu dùng nông thôn sử dụng nó để 

tìm kiếm thông tin về sản phẩm. Con số này cao hơn hẳn các phƣơng tiện truyền thống 

là 24% và mạng xã hội là 27%. 
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Thứ hai, con ngƣời ngày càng trở nên bận rộn, nhu cầu tiết kiệm thời gian dẫn 

đến mong muốn tại nơi làm việc hay tại nhà mà vẫn mua đƣợc hàng hóa. Trong thế 

giới hiện đại, con ngƣời luôn trong một guồng quay công việc và quỹ thời gian của 

mỗi ngƣời ngày càng hạn hẹp thì việc mua sắm trực tiếp lại càng khó khăn hơn. Ngƣời 

tiêu dùng nay đã chán nản trƣớc cảnh kẹt xe, khói bụi, nắng nóng, cảnh phải chen lấn 

hàng dài ngƣời xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị. Mua sắm trực tuyến sinh ra đã giải 

quyết những khó khăn đó. Ngƣời tiêu dùng chỉ cần có thiết bị kết nối Internet là đã có 

thể mua đƣợc hàng hoá cần thiết cho mình. Sự tiện lợi, nhanh chóng là những điều mà 

ngƣời tiêu dùng cảm nhận đƣợc khi mua sắm trực tuyến. 

Thứ ba, đại dịch làm cho con ngƣời có thói quen đặt hàng. Với những chính 

sách phòng chống dịch, ngƣời dân hạn chế ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, các 

cơ sở kinh doanh, nhà hàng, cửa hàng đều đồng loạt đóng cửa. Chính vì vậy, nhiều 

ngƣời tiêu dùng đã lựa chọn mua sắm trên các nền tảng trực tuyến thay vì tới các cửa 

hàng, siêu thị để tránh chỗ đông ngƣời. Covid-19 xảy ra làm thay đổi xu hƣớng tiêu 

dùng và là một cái cớ vô cùng hợp lý để môi trƣờng mua sắm online bùng nổ. Theo 

khảo sát mới nhất của Nielsen đƣa ra tại Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến 2020 cho thấy, 

số ngƣời tiêu dùng mua sắm online tăng lên 25%. Đại diện Google cũng dẫn kết quả 

nghiên cứu từ một tổ chức khác cho thấy, trong thời điểm đại dịch, 83% ngƣời dành 

thời gian tìm hiểu hàng hoá trƣớc khi mua online, 79% dành thời gian lựa chọn, so 

sánh giữa các nguồn hàng. 

Thứ tư, ngƣời tiêu dùng đã nhận thức đƣợc những lợi ích của mua sắm trực tuyến. 

Mua sắm trực tuyến đem lại sự linh hoạt cho ngƣời tiêu dùng khi ngƣời tiêu dùng có thể 

chủ động thời điểm mua sắm bất cứ khi nào, ở đâu. Với việc mua hàng trực tuyến, ngƣời 

tiêu dùng có thể thoải mái so sánh giá cả, chất lƣợng sản phẩm và đƣa ra lựa chọn tốt 

nhất cho món đồ của mình. Hơn nữa quá trình mua sắm sẽ diễn ra đơn giản và thuận tiện 

hơn khi hàng hoá đƣợc giao tới tận nhà và đƣợc đóng gói kĩ càng. 

Bán hàng trực tuyến còn gặp rất nhiều khó khăn 

Thứ nh t, việc sử dụng đúng chiến lƣợc quảng cáo tiếp thị giúp tăng nhận diện 

đối với khách hàng là bắt buộc đối với loại hình kinh doanh này. Thị trƣờng online là 

một mảnh đất màu mỡ, thu hút cả những ông lớn nên các cửa hàng online nhỏ lẻ phải 

cạnh tranh với cả những tên tuổi đình đám. Giống nhƣ việc làm cho khách hàng nhớ 

địa chỉ cửa hàng thì làm thế nào để khách hàng biết, nhớ tới website của cửa hàng là 

nhiệm vụ của ngƣời kinh doanh online. 

Thứ h i, việc cạnh tranh giá cả công khai giữa các cửa hàng online cũng là một 

vấn đề. Khi mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm nhƣ nhau thì yếu tố quyết định chính là giá 



63 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 04/2022 

  

cả. Bên cạnh đó, ngƣời bán hàng còn phải đối mặt với phí vận chuyển. Giá cƣớc vận 

chuyển đối với những sản phẩm dễ vỡ hay có tính đảm bảo cao thì không hề rẻ. Theo 

khảo sát của Bộ Công Thƣơng năm 2018, có đến 40% khách hàng mua hàng trực 

tuyến chƣa hài lòng về việc vận chuyển, giao hàng. 

Thứ   , có thể coi việc tạo dựng lòng tin với khách hàng là khó khăn lớn nhất. 

Thói quen mua sắm của ngƣời Việt Nam là trăm nghe không bằng một thấy nên để 

thuyết phục một nút nhấn đặt hàng không hề đơn giản. Ngƣời mua hàng sẽ tìm hiểu 

thông tin kĩ càng, xem xét những trải nhiệm trƣớc đó rồi mới đƣa ra quyết định. Vậy 

phải lấy gì để đổi đƣợc sự tin tƣởng ấy? 

Thứ tư, khi có đơn đặt hàng thì ngƣời bán vẫn có khả năng chịu lỗ. Bởi hình thức 

thanh toán khi nhận hàng nên có rất nhiều trƣờng hợp khách hàng từ chối nhận hàng 

khi giao hàng vì lí do cá nhân. Không những thế còn có những khách hàng xấu, cho số 

điện thoại hoặc địa chỉ không tồn tại. Những điều này đều gây tốn mất một khoảng phí 

của ngƣời bán. 

Một số giải pháp cho người bán hàng trực tuyến 

Một là, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp để giải quyết bài toán về giá bán sản 

phẩm. Các cửa hàng kinh doanh online cần hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp và đa 

dạng hóa các nguồn cung để tránh bị chèn ép giá. Một mức giá tốt đi kèm với chất 

lƣợng mặt hàng sẽ khiến ngƣời mua không ngần ngại nhấp chuột. 

Hai là, sử dụng những giải pháp công nghệ để tối ƣu quy trình bán hàng, giảm 

thiểu các chi phí về quản lý, vận chuyển, hay nhân sự là một bƣớc đi đúng đắn trong thị 

trƣờng bão hòa về kinh doanh online nhƣ hiện nay. Các phần mềm quản lý bán hàng 

nhƣ Nhanh.vn - phần mềm quản lý bán hàng đa kênh nên đƣợc áp dụng để rút ngắn thời 

gian cũng nhƣ công sức để mở rộng kinh doanh, tiết kiệm chi phí hơn nhiều lần. 

Ba là, thiết kế giao diện bán hàng một cách khoa học, dễ sử dụng, bắt mắt, tăng 

nhận diện thƣơng hiệu. Đây là bộ mặt, thể hiện sự khác biệt của cửa hàng và cũng là 

yếu tố thu hút sự chú ý của khách hàng. Chăm chút cho sản phẩm từ hình ảnh đến mô 

tả chi tiết là điều bắt buộc để thỏa mãn những thắc mắc. Bí quyết để có một sản phẩm 

với hình ảnh hấp dẫn là tự chụp sản phẩm của mình hoặc sử dụng dịch vụ chụp ảnh 

đang đƣợc khá nhiều đơn vị cung cấp. Điều này sẽ mang lại sự thống nhất, đồng bộ và 

chuyên nghiệp cho cửa hàng online. 

Bốn là, đa dạng các kênh bán hàng để tăng cơ hội tiếp cận với ngƣời mua. Trong 

thời đại công nghệ số cần tận dụng tối đa các sàn thƣơng mại điện tử nhƣ Shopee, 

Lazda hay Tiki… Mỗi kênh sở hữu một lợi thế, chức năng và hạn chế riêng nên các 

chủ cửa hàng cần chủ động nắm vững quy định để phát huy hết những lợi ích mà các 

sàn thƣơng mại điện tử mang lại. 
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Năm là, đầu tƣ cho quảng cáo để tiếp cận ngƣời tiêu dùng một cách nhanh chóng 

và dễ dàng nhất. Bên cạnh chiến lƣợc quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội 

thì trao đổi liên kết với các website có cùng nội dung cũng sẽ giúp cho nhiều khách 

hàng biết tới. Để quảng cáo hiệu quả nên tổ chức các minigame với nội dung gắn liền 

với sản phẩm đang bán. Đó có thể là sản phẩm bán chạy của cửa hàng hay bất kỳ sản 

phẩm nào thực sự có giá trị với ngƣời khách hàng. Điều này giúp tăng lƣợt tƣơng tác 

cũng nhƣ tìm kiếm của website. 

Sáu là, cần có chiến lƣợc bán hàng cụ thể để thu hút và tránh thua lỗ. Khuyến 

mãi có thể bằng việc giảm giá các mặt hàng, hình thức mua một tặng một. Trong đó, 

viral content dễ dàng nhất là giveaway - thứ sẽ giúp cửa hàng online của bạn trở thành 

virus phát tán trên mạng xã hội chỉ trong vài ngày. Bên cạnh đó, sản phẩm đến tay 

ngƣời mua với một tấm thiệp cảm ơn dù không tốn kém nhƣng lại thể hiện đƣợc sự 

quan tâm của cửa hàng. Ngoài ra, có thể sử dụng hình thức E-mail marketing để thông 

báo tới khách hàng của bạn về sản phẩm mới hay các chƣơng trình khuyến mại. Nếu 

doanh nghiệp bạn có chiến lƣợc email marketing tốt sẽ mang lại kết quả rất khả quan. 

Bảy là, tạo dựng lòng tin với khách hàng bằng những chính sách hậu mãi, làm 

nổi bật nên chính sách đổi trả và hoàn tiền. Thoải mái trong việc đổi trả nếu sản phẩm 

lỗi đồng nghĩa với việc đảm bảo về chất lƣợng sản phẩm. Tri ân khách hàng bằng 

những voucher trong lần mua sau là một phƣơng pháp để giữ chân, tạo thiện cảm, thân 

thiết với khách hàng. Khi khách hàng cảm thấy mình đƣợc tôn trọng, nhận thức của họ 

về sản phẩm cũng sẽ tích cực hơn và khả năng mua sắm sẽ không chỉ dừng lại ở một 

hay một vài cá nhân, mà nó sẽ mở rộng theo mối quan hệ của từng cá nhân cụ thể. 

Tám là, đa dạng các phƣơng tiện và hình thức thanh toán để giải quyết các bài 

toán đơn hàng ảo, bùng hàng. Với những đơn hàng có giá trị lớn, các cửa hàng nên yêu 

cầu thanh toán trƣớc hoặc đặt cọc một số tiền nhất định qua thẻ để chắc chắn sự 

nghiêm túc khi mua hàng của khách hàng. Đồng thời cam kết chính sách đổi trả nếu 

không đúng sản phẩm yêu cầu. 
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Mua sắm online và bài toán môi trường 

Nguyễn Thị Huế - CQ58/05.02 

Đặt v n đề 

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang dần thay đổi thói quen mua 

sắm hàng hóa của tất cả mọi ngƣời. Việc mua sắm online đóng vai trò to lớn trong việc 

chuyển đổi số trong thời đại công nghệ 4.0 trở thành một phần không thể thiếu trong 

đời sống sinh hoạt hàng ngày đặc biệt là trong tình hình khó khăn nhƣ hiện nay. Thông 

qua việc mua sắm trực tuyến ngƣời tiêu dùng có thể tiết kiệm thời gian, dễ dàng đặt 

mua hàng trên các ứng dụng nhƣ: Shopee, Lazada, Tiki… ngay tại nhà. Các doanh 

nghiệp cũng thích ứng nhanh thay đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất đến phân phối, 

vận chuyển và tiêu thụ. Tuy nhiên hầu hết mọi ngƣời dƣờng nhƣ không nhận thấy 

đƣợc rằng việc mua sắm trực tuyến có tác động xấu hơn so với mua sắm truyền thống 

làm gia tăng lƣợng phát thải khí carbon. Khi mua sắm truyền thống tại một cửa hàng, 

ngƣời tiêu dùng sẽ lựa chọn nhiều hàng hóa trong một giao dịch, ngƣợc lại với kiểu 

mua sắm online xu hƣớng đặt mua hàng ở nhiều shop khác nhau gia tăng. Điều này vô 

hình chung tạo ra nhiều chất thải, bao bì nilon, thùng xốp. Ngoài ra, nhiều đơn hàng 

đƣợc đặt mua, thanh toán đồng nghĩa với việc gia tăng số lƣợng phƣơng tiện vận 

chuyển để có thể giao hàng tới tận tay ngƣời tiêu dùng. 

Mua sắm trực tuyến tác động tới môi trường 

Theo Sách trắng Thƣơng mại điện tử 2021, ấn phẩm do Cục Thƣơng mại điện tử 

và Kinh tế số Bộ Công Thƣơng phát hành, quy mô thị trƣờng Thƣơng mại điện tử 

(TMĐT) bán lẻ Việt Nam năm 2020 đạt 11,8 tỷ USD. Cũng theo báo cáo này, Việt 

Nam có khoảng 49,3 triệu ngƣời tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến và trở thành 

quốc gia có tỷ lệ ngƣời tham gia mua sắm trực tuyến cao nhất trong khu vực. 

Khi kinh doanh online và mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến kéo theo đó là sự 

gia tăng của các dịch vụ đóng gói giao hàng, chuyển phát nhanh nhằm thỏa mãn nhu cầu 

của ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng từ đó vô hình chung đã tạo áp lực tới môi trƣờng - 

vấn đề cấp thiết của nhân loại. Tại sao mua sắm online lại gây ô nhiễm môi trƣờng? 

Thứ nhất, khâu đóng gói sản phẩm hàng hóa cần lƣợng lớn bao bì nilon, xốp hơi 

và thùng giấy carton. 

Để đến tay ngƣời tiêu dùng trong trạng thái nguyên vẹn nhất, một gói hàng hóa 

thông thƣờng cần phải quấn từ hai đến ba lớp giấy và bao nilon, chèn thêm màng xốp 

hơi rồi mới cho vào hộp. Tùy theo tính chất và đặc thù của các loại hàng hóa mà ngƣời 

bán hàng sử dụng bao bì nilon để đóng gói sản phẩm. Ví dụ theo nhƣ cách đóng gói 

hàng chuẩn của Shopee, các sản phẩm đƣợc đóng gói với các bƣớc: 
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- Quấn băng keo hoặc xốp bong bóng bịt kín sản phẩm, bọc túi nilon bên ngoài 

thân và đáy sản phẩm để tránh xây xƣớc, hỏng rách sản phẩm. 

- Quấn xốp bong bóng 2-3 lớp bên ngoài sản phẩm. 

- Chèn cố định bằng túi khí hoặc chèn xốp 6 mặt xung quanh sản phẩm để tránh 

xê dịch. 

- Đóng thùng carton, dùng băng keo quấn kín các góc cạnh của thùng carton để 

tránh rò rỉ/ tránh móp méo góc do va đập. 

Chƣa kể, thói quen mua lẻ tẻ, mỗi đơn hàng chỉ có một món cũng gây lãng phí 

giấy để làm hộp carton, bao bì nilon để vận chuyển. Những thứ này sẽ trở thành rác 

ngay sau khi ngƣời dùng nhận hàng và mở ra sử dụng. 

Hiện nay ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg 

túi nilon/tháng. Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trung bình mỗi 

ngày thải ra môi trƣờng khoảng 80 tấn nhựa và nilon. Trong khi các chất thải từ nhựa 

và nilon phải mất hàng trăm đến hàng nghìn năm gây ảnh hƣởng trực tiếp đến cuộc 

sống sinh hoạt sức khỏe con ngƣời, đe dọa các hệ sinh thái và sự phát triển bền vững 

của mỗi quốc gia. 

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, tại Việt Nam rác thải 

nhựa chiếm 7% tổng lƣợng chất thải rắn thải ra, xấp xỉ gần 2.500 tấn/ngày. Với con số 

này, Việt Nam nằm trong tốp 4 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới với 

khoảng 1,8 triệu tấn/năm, trung bình tiêu thụ 41,3kg rác thải nhựa/năm/ngƣời, đáng 

nói là chỉ 27% trong số này đƣợc tái chế. Điều này khiến Việt Nam cũng đối mặt với 

nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu với lƣợng rác thải nhựa tăng đến 200%. 

Thứ hai, việc vận chuyển hàng hóa làm gia tăng lƣợng khí thải từ xe cộ ra môi 

trƣờng, ô nhiễm tiếng ồn, tăng khả năng kẹt xe. 

Dịch bệnh Covid đã ghi nhận lƣợng khí thải carbon giảm đáng kể do sự tạm 

ngƣng của các hoạt động công nghiệp và quy định giãn cách xã hội của Chính phủ, tuy 

nhiên mua sắm online vẫn diễn ra thƣờng xuyên và dịch vụ vận chuyển, shipper vẫn 

tiếp tục hoạt động và có xu hƣớng tăng. 

Tính đến sáng ngày 28/7/2021, Hà Nội rà soát và tiến hành cấp mã số xác nhận 

bằng tin nhắn cho 8.797 xe mô tô, xe 2 bánh cho lái xe vận chuyển hàng hóa (shipper). 

Theo thống kê đến tháng 10-2020, số xe máy cả nƣớc đã lên đến hơn 72 triệu chiếc. 

Nếu tính bình quân thì 4 xe máy tiêu thụ xăng bằng 1 ôtô, quy đổi ra lƣợng xe máy 

bằng 18 triệu ôtô. Số lƣợng xe máy tiêu thụ 50% lƣợng xăng nhƣng thải ra cỡ 94% khí 

HC (hydrocacbon), 87% khí CO (carbon monoxide), 57% khí Oxit Nitơ và 33% bụi 

mịn PM 1O trong tổng lƣợng phát thải của các loại xe cơ giới. Các loại khí thải độc hại 

cho môi trƣờng, gây ô nhiễm, ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời. Chƣa kể nhiều xe 
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mô tô không thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hành, bảo dƣỡng định kỳ cũng chính là 

một trong những nguyên nhân làm tăng lƣợng khí phát thải ra môi trƣờng với mức độ 

độc hại, nguy hiểm ngày càng lớn. 

Giải pháp 

Nhƣ vậy, mua sắm trực tuyến tuy có nhiều thuận lợi song vẫn còn một số bất cập 

đòi hỏi phải có những phƣơng án giải quyết phù hợp. 

Một là, trong giai đoạn đóng gói sản phẩm khuyến khích nhà sản xuất, kinh doanh 

sử dụng bao bì, túi tự hủy sinh học thân thiện với môi trƣờng thay thế túi nilon. Túi tự 

hủy sinh học “phân hủy” nhanh hơn túi nilon bình thƣờng nên thân thiện, tốt hơn cho 

môi trƣờng. Túi nilon tự hủy sinh học đƣợc làm từ nguồn nguyên liệu hữu cơ (bột bắp, 

bột mì) dƣới tác động của vi sinh vật có trong môi trƣờng tự nhiên, bao bì tự hủy sinh 

học sẽ chuyển hóa thành những chất hữu cơ đơn giản, dễ hòa tan hoặc thậm chí phân 

hủy thành khí CO2 và nƣớc. Sau khi phân hủy sẽ giải phóng các chất hữu cơ dễ hòa tan 

trong nƣớc, đất không gây tác hại cho môi trƣờng, thuận tiện cho việc xử lý rác. 

Hai là, Chính phủ kết hợp cùng với các doanh nghiệp vận tải khuyến khích, ƣu 

tiên các phƣơng tiện giao thông sử dụng năng lƣợng sạch đi vào hoạt động. Các 

phƣơng tiện chạy bằng năng lƣợng mặt trời có động cơ điện, chúng chuyển đổi quang 

năng thành năng lƣợng điện và vẫn có thể hoạt động mà không thải khí độc hại ra môi 

trƣờng. Việc sử dụng năng lƣợng mặt trời giúp giảm sự phụ thuộc vào các loại nhiên 

liệu nhƣ: xăng, dầu. Bên cạnh đó, xe máy điện sử dụng năng lƣợng mặt trời không cần 

bảo dƣỡng định kỳ nhiều nhƣ xe chạy bằng khí đốt. Do đó, một khi chúng ta chuyển 

sang sử dụng các phƣơng tiện chạy bằng năng lƣợng mặt trời, chúng ta vừa có thể tiết 

kiệm chi phí và bảo vệ môi trƣờng. 

Tóm lại, chuyển đổi số phát triển kinh tế trong thời đại Công nghệ 4.0 là một điều tất 

yếu mà mỗi quốc gia đều hƣớng tới, song phải quyết tâm thực hiện chủ trƣơng mà Thủ 

tƣớng Nguyễn Xuân Phúc đề ra tại Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ 

Môi trƣờng toàn cầu (GEF) diễn ra tại TP. Đà Nẵng, sáng 27/6/2018:   Ki n quyết không 

đ nh đổi môi trư ng để ph t triển kinh tế, làm  nh hưởng tới ph t triển   n vững ” 

Tài liệu tham khảo: 
 ặng Hoàng H i- C   trưởng C   Thương mại điện tử và Kinh tế số,   o   o thương mại điện tử Việt N m 

n m       

https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/Bao_cao_TMDT_2021_V6_5a297.pdf 

  o Tuổi trẻ, Kiểm so t khí th i xe m y,      

https://tuoitre.vn/kiem-soat-khi-thai-xe-may-le-ra-phai-lam-tu-lau-20201223080317177.htm 

Tạp  hí điện tử, R   th i nhự  ở Việt N m: Những  on số đ ng   o động,      

https://moitruong.net.vn/rac-thai-nhua-o-viet-nam-bai-1-nhung-con-so-dang-bao-dong 

https://banhang.shopee.vn/edu/article/239/Huong-dan-dong-goi-hang-chuan-Shopee 

Túi tự h y sinh họ : https://www.geoholidayclub.org/bao-bi-tu-huy 

PetroTimes- Tạp  hí Hội Dầu khí Việt N m, Phương tiện gi o thông sử   ng n ng lư ng mặt tr i,      

https://petrotimes.vn/nhung-phuong-tien-giao-thong-su-dung-nang-luong-mat-troi-569336.html 

https://www.geoholidayclub.org/bao-bi-tu-huy
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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý thuế 

Ngô Hoài An - CQ56/02.01 

iệc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp và ngƣời nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp giảm chi phí tuân thủ và tạo 

môi trƣờng đầu tƣ và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh 

nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Về phía cơ quan thuế, ứng 

dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý thuế. Bài viết này 

sẽ đánh giá khái quát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế tại 

Việt Nam và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý thuế thời gian tới. 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua khi ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý thuế 

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) vào quản lý thuế luôn đƣợc toàn ngành Thuế triển khai sâu rộng, nhằm hỗ trợ 

ngƣời nộp thuế (NNT) thực hiện khai, nộp thuế thuận lợi, chính xác. 

Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt là đã đẩy 

nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa 

đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện 

đƣợc các mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP 

(năm 2019-2021) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử đã giao. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và đẩy nhanh công tác cải cách hành chính 

(CCHC)  ngành Thuế thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa 

đối với (ngƣời nộp thuế) NNT nhƣ: dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với NNT; ứng 

dụng eTax dành cho thiết bị di động (E.Mobile) cung cấp một số chức năng về: đăng ký 

tài khoản giao dịch điện tử; tra cứu nghĩa vụ thuế; nộp thuế; tra cứu hồ sơ thuế đã nộp… 

Việc triển khai những dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NNT, đặc biệt là trong bối 

cảnh giãn cách xã hội do ảnh hƣởng của đại dịch COVID-19 đã giúp tiết kiệm đáng kể 

thời gian, chi phí cho xã hội trong thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần hiệu quả 

trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. 

Năm 2021, công tác hiện đại hóa, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực 

thuế đã đƣợc triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn quốc và đạt đƣợc kết quả khá toàn diện, 

thể hiện trên các phƣơng diện chủ yếu sau: 

V 
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Thứ nhất, về khai thuế điện tử: Hệ thống khai thuế điện tử của ngành Thuế đã đƣợc 

triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 

830.581 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 833.867 

doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,61%). Số lƣợng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp 

nhận là 9.735.600 hồ sơ. 

Thứ hai, về nộp thuế điện tử: Tổng cục Thuế đã triển khai phối hợp với 55 ngân hàng 

thƣơng mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai 

dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. 

Số lƣợng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 824.466 

doanh nghiệp trên tổng số 833.867 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,87%. 

Thứ ba, về hoàn thuế điện tử: Đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ 

ngày 01/01/2021 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.757 trên 

tổng số 6.943 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,32%. Số hồ sơ tiếp nhận là 12.949 hồ sơ 

trên tổng số 13.184 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,22%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 

9.041 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 56.920 tỷ đồng. 

Thứ tư, về hóa đơn điện tử: Mặc dù hóa đơn điện tử đã đƣợc áp dụng từ năm 2011 

với việc triển khai Thông tƣ 32/2011/TT-BTC nhƣng việc triển khai hóa đơn điện tử trong 

giai đoạn trƣớc khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực còn chƣa đồng bộ, 

chƣa hƣớng đến mục tiêu chuyển phần lớn hóa đơn NNT sử dụng sang hóa đơn điện tử. 

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Bộ Tài chính đã tham mƣu để Chính phủ 

ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ điện tử. Bộ Tài chính đã ban 

hành Thông tƣ 78/2021/TT-BTC hƣớng dẫn thi hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Với 

mục tiêu đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đảm bảo 

từ ngày 01/7/2022, về cơ bản, chuyển phần lớn hóa đơn đƣợc sử dụng sang hóa đơn điện 

tử. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai dần từng bƣớc hóa đơn điện tử. Theo 

đó, kể từ ngày 21/11/2021, Tổng cục Thuế đã chính thức triển khai giai đoạn 1 hệ thống 

hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Bình Định và Phú Thọ). Bằng các giải pháp quyết liệt (hƣớng dẫn kỹ lƣỡng, hỗ trợ 

nhiệt tình, thƣờng xuyên đôn đốc, nhắc nhở…) tính đến 09h00‟ ngày 21/12/2021 đã có 

263.182 doanh nghiệp đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, chiếm 71% tổng số doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 cục thuế 

là 1.707.871, trong đó đã cấp mã 1.702.069, không đủ điều kiện cấp mã là 5.802 hóa đơn. 

Thứ năm, về dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân. Đối với dịch vụ 

khai điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản, Tổng cục Thuế đã hoàn thành 

triển khai khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động 

cho thuê nhà) tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Đối với công tác triển 

khai dịch vụ hỗ trợ khai nộp lệ phí trƣớc bạ (LPTB) điện tử ô tô, xe máy, Tổng cục 

Thuế đã làm việc, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an triển khai dịch 

vụ nộp lệ phí trƣớc bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên phạm vi toàn quốc, nộp điện tử 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, 

Mobile banking của các ngân hàng thƣơng mại đã kết nối với Tổng cục Thuế; triển 
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khai thí điểm dịch vụ khai điện tử lệ phí trƣớc bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký xe tại 

TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Thứ sáu, triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lƣơng, 

tiền công. Tính đến ngày 30/11/2021, tổng số tài khoản thuế điện tử đã cấp cho NNT cá 

nhân là 480.184 tài khoản. Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng số 

640.128 lƣợt tờ khai khai thuế TNCN từ các khoản thu nhập tiền lƣơng, tiền công. Trong 

đó, số lƣợt tờ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lƣơng, tiền công theo phƣơng thức điện 

tử của các cá nhân thuộc diện quyết toán trực tiếp là 158.119 lƣợt tờ khai. 

Thứ bảy, về mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của 

hộ gia đình, cá nhân, sau 6 tháng triển khai thanh toán dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa 

vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình trên toàn quốc, tính đến nay, đã có gần 9.000 

giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia đạt trên 36 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, 100% các chức năng quản lý thuế đều 

đƣợc ứng dụng công nghệ thông tin, dần tiến tới việc chuẩn hóa theo mô hình thông lệ quốc 

tế tốt nhất để đáp ứng yêu cầu tích hợp, tự động hóa trong công tác quản lý thuế. 

Ngành Thuế đã có 32 TTHC đạt mức 3 và 150 TTHC đạt mức 4. Theo đó, tất cả các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký 

số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của NNT gửi đến cơ quan thuế đảm 

bảo an toàn thông tin. 

Thực hiện nhiệm vụ tích hợp Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành với Cổng Dịch 

vụ công quốc gia (DVCQG) theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, Tổng 

cục Thuế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ hoàn thành triển khai tích 

hợp 150 dịch vụ công trực tuyến về thuế lên Cổng DVCQG, vƣợt 61% so với chỉ tiêu mà 

Bộ Tài chính giao. Những kết quả về cải cách hành chính trong thời gian qua đã đƣợc 

Chính phủ, Bộ Tài chính và cộng đồng DN đánh giá cao. 

Có thể thấy, với các giải pháp có tính căn cơ mà ngành Thuế đã và đang triển khai 

thực hiện đã hỗ trợ tối đa cho NNT; đặc biệt là một số địa phƣơng bị ảnh hƣởng bởi dịch 

bệnh và phải thực hiện giãn cách, nhƣng NNT hoàn toàn có thể ở nhà để thực hiện khai, 

nộp thuế trực tuyến vào NSNN. 

Những khó khăn, b t cập khi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì hệ thống thông tin ngành Thuế đang đối mặt 

với nhiều thách thức. 

Trong những năm qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ 

thuế điện tử trực tuyến thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, chất lƣợng của dịch vụ bị ảnh 

hƣởng bởi thói quen của nhiều NNT đến ngày cuối cùng của thời hạn mới thực hiện khai, 

nộp thuế. Do đó, hệ thống ứng dụng CNTT cung cấp các dịch vụ thuế điện tử phải tiếp 

nhận và xử lý một lƣợng giao dịch rất lớn tập trung vào các kỳ cao điểm. Điều này dẫn đến 

tình trạng hệ thống cung cấp dịch vụ thuế điện tử đôi khi bị quá tải, nghẽn mạng hoặc xử 

lý chậm. 

Cùng với đó, việc triển khai cung cấp dịch vụ cho NNT, đặc biệt là các dịch vụ cung 

cấp qua bộ phận một cửa liên thông chƣa thực sự tạo thuận lợi cho ngƣời dân do việc triển 
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khai giữa các cơ quan chƣa đƣợc đồng bộ. Một số cơ quan chƣa chấp nhận chứng từ hoặc 

các văn bản xác nhận nghĩa vụ thuế điện tử. 

Giải pháp nhằm n ng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý thuế 

Một là, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các văn 

bản quy phạm pháp luật về thuế trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng với những 

phƣơng pháp tiếp cận dễ hiểu, dễ thực hiện các thủ tục về thuế để NNT thực hiện nghĩa vụ 

thuế của mình. Cần tìm mọi biện pháp khuyến khích NNT chủ động thực hiện nghĩa vụ 

thuế của mình trƣớc thời hạn quy định, giảm thiểu tình trạng đúng ngày hết hạn khai thuế, 

nộp thuế mới thực hiện, phân bổ đƣợc khối lƣợng công việc tránh tình trạng ngày có ít, 

ngày lại có quá nhiều công việc cần xử lý cho các cán bộ tại các CQT. 

Hai là, cần tiếp tục nâng cấp mở rộng băng thông, đƣờng truyền, nâng cao chất 

lƣợng hạ tầng truyền thông để đảm bảo hệ thống CNTT tốt nhất phục vụ thuận tiện nhất 

cho ngƣời dân và và cộng đồng DN. 

Ba là, tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để ban hành các văn bản 

pháp lý, quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nƣớc để đảm bảo tiến độ triển khai trao 

đổi thông tin liên thông giữa các cơ quan trong việc cung cấp dịch vụ điện tử. 

Bốn là, phát triển hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy ngƣời dân, DN làm 

trung tâm, công khai, minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính thông qua việc ứng 

dụng CNTT, giảm chi phí hoạt động, cũng nhƣ đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý 

nhà nƣớc theo định hƣớng của Chính phủ về Chính phủ điện tử và chuyển đổi số. 

T m lại, ứng dụng CNTT đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế (QLT) 

và cải cách thủ tục hành chính thuế. Nâng cao hiệu quả hoạt động QLT có tính liên kết, tự 

động hóa cao thực hiện minh bạch hóa thủ tục hành chính thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện 

tử phục vụ NNT và DN thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện liên kết thông 

tin với các ngành, đơn vị liên quan đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quản lý và phục 

vụ NNT. Đồng thời, trong bối cảnh ảnh hƣởng bởi dịch bệnh COVID-19 hạn chế việc đi 

lại do giãn cách xã hội, cũng nhƣ sự tiếp xúc trực tiếp giữa NNT và CQT, thông qua ứng 

dụng công nghệ thông tin NNT vẫn có thể thực hiện đƣợc nghĩa vụ thuế của mình, CQT 

vẫn có thể kiểm soát, xử lý đƣợc các thủ tục về thuế, hiệu quả công tác quản lý thuế vẫn 

đƣợc đảm bảo.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế còn giúp tiết kiệm đáng 

kể thời gian, chi phí cho xã hội trong thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần hiệu 

quả trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. 

Tài liệu tham khảo: 
https://baophapluat.vn/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cua-nganh-thue-doanh-nghiep-nguoi-dan-la-trung-

tam-cai-cach-post395803.html 
https://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z0/fYxBC4IwGIb_SheP4_uac9NjKISJUJCmu8iaS4yaiKP8-

YlBx07v88DDCxJqQlEIzkUgQqhAWvXqO-X6warH4rXkTXzK4jIrEcPimGCa56Is0gTxLOAA8n-
wPPT3cZQ7kHqwzswOqq51m1Ws83BSzeLrWvOeftA4NXtIkW49REG-oNHXFG-
aUB99wphWJBIGSWRYwPmVYcspPOX-8gFmUXbI/ 
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Covid 19 - Opportunities and challenges 

for Vietnamese real estate businesses 

Lê Thanh Thanh Vy - CQ59/21.01CLC 

ovid-19 lasts from 2020 and until 2022 has no sign of ending - a very special 

period for Vietnamese businesses in general and the real estate market in 

particular. According to ADB calculations, GDP growth is the lowest 

compared to previous years. This is a huge blow to most businesses. 

Although there are still many difficulties and challenges due to the COVID-19 

epidemic, the outlook for the real estate market is still showing many positive signs. 

From an optimistic perspective, it can be seen that the epidemic also brings many 

valuable lessons to real estate investors. 

Proposal 

Although considered as one of the leading countries in epidemic prevention and 

control, Vietnam still cannot avoid obstacles, especially for the real estate industry. 

Due to the situation of social distancing, brokerage activities have become quiet and 

become difficult to revive immediately. 

Besides segments such as tourism, resort, commercial and office real estate, 

residential real estate (apartments, villas, townhouses) is going through a real phase. 

difficulty. Primary supply remained low, investors' confidence decreased, leading to 

the delay of the launch of new projects. However, the outlook for this market is 

showing many positive signs and the epidemic has also left valuable lessons for real 

estate investors for their future plans. 

According to statistics, in the third quarter of 2021, the primary supply of about 

3,000 units, the lowest level in the past five years, decreased by -18% quarter-on-

quarter and -70% year-on-year. Of which, 11 projects are temporarily suspended for 

sale, while new supply is limited and inventory is low. New supply of about 350 units 

came from a new project and subsequent phases of existing projects, down -78% 

quarter-on-quarter and -95% year-on-year. Grade C led the new supply with 87%. The 

transaction volume and absorption rate of the third quarter of 2021 were at the lowest 

level in the past 5 years. 

The total transaction volume was just over 400 units, down -70% quarter-on-

quarter and -94% year-on-year, while the absorption rate reached 14%, down -23 ppts 

quarter-on-quarter and -58 ppts year-on-year. Grade C led the transaction volume with 

81% of the total transaction volume and the absorption rate reached 21%. The volume 

C 
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of transactions from the new supply reached 47% of the total transaction volume and 

the absorption rate reached 55%. 

Research methods 

Methods of analysis and synthesis of theories: Analysis is the study of various 

documents and theories by analyzing them into parts to gain insight into the subject 

matter. Synthesis is the connection of each side, each part of information has been 

analyzed to create a new complete and profound theoretical system about the object. 

Results and discussion 

 Is Vietnam's real estate facing opportunities? 

Assessing the impacts of the COVID-19 pandemic on the residential real estate 

segment, experts say that, on a macro scale, it is possible to see a number of positive 

aspects that the pandemic can have. brought. 

Firstly, in Vietnam, large cities such as Ho Chi Minh City, Binh Duong, and 

Hanoi have a high density of planning, so when the disease breaks out, the speed of 

spread is very fast, affecting deeply. color to everyday life. Therefore, on the positive 

side, after the pandemic, urban planners will have the opportunity to look at how to 

develop planning most effectively. 

Secondly, positive side is that through this epidemic, economic planners in 

general and real estate developers in particular will have the opportunity to rethink the 

long-term general strategy. Because any economic activity cycle has ups and downs 

and downs, maybe because of economic crisis, war, epidemic... 

In particular, the epidemic will be one of the things that economic planners, 

especially at the national level, need to consider for the development orientation of 

economic sectors when something goes wrong. Particularly for real estate developers, 

this is a lesson for them to consider, look back in cases of force majeure, where is their 

resistance and how to avoid exhaustion. exhausted, difficult to recover. 

Thirdly, it can be seen that Real Estate is luckier than many other industries 

when technology is gradually becoming more advanced, business or investment can 

still continue to operate through online without having to the place. Since then, the 

business has continued. 

Due to the Covid-19 situation, new projects are rarely deployed, leading to a 

decrease in supply, while people's demand for houses increases, creating a large 

market that helps push up product prices, creating opportunities for investors. long-

term investment. 

Fourthly, to support real estate businesses, the government has introduced a lot 

of policies such as reducing interest rates and having many incentives in them to 

stimulate the economy to become bustling. 
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According to Phuong Uyen, Challenges surround real estate brokers in 2020, 

"The fact that the Government is well supporting real estate businesses, from 

extending the repayment period, reducing interest rates and giving preferential loans 

will contribute to Directive No. 11/CT-TTg to assist businesses in removing 

difficulties in production and business of the Prime Minister recently is also a very 

positive move to support businesses, in which real estate businesses will benefit." 

According to expert Phan Cong Chanh, there are still good signs such as the 

capital market is very cheap and lending interest rates are unprecedentedly low. 

Fifthly, the economic war between the two great powers America - China brings 

benefits to surrounding countries,Vietnam is one of them. To avoid this war, many 

foreign investors have kept an eye on the fertile land of Vietnamese real estate, thereby 

preparing for a plan to move their production plants from China. 

Challenges for real estate businesses 

The Covid-19 pandemic has caused foreign investment in real estate businesses 

to decrease sharply: supply is scarce, business activities are affected, investors are 

confused, liquidity is reduced. According to expert Phan Cong Chanh, the difficulty of 

the real estate market is a manifestation of a lack of confidence. Occupying 70-80% of 

the real estate market is the participation of investors. When liquidity is low, investors 

will stop participating and stay out. 

Due to the scarcity of supply while the market's demand has been large, the 

result is a rapid increase in housing prices, causing localized land fever in some areas. 

The situation that supply exceeds demand in some segments such as resort real estate, 

mid-end housing in big cities...while the shortage of supply in the affordable housing 

segment also causes the real estate market to suffer many fluctuations. 

Infrastructure is also a significant challenge that real estate investors face such as 

traffic jams, flooding due to asynchronous infrastructure, etc.caused by consecutive 

blooming projects, vehicles. Traffic is increasing while infrastructure is not improving. 

The procedures are still cumbersome, the costs are added up during the 

construction process. 

Conclusion and solution 

In the current context, real estate is a part of Vietnam's economy, so the recovery 

and development of Vietnam's economy is the first important thing. When the 

economy recovers, the real estate sector can return to orbit. In addition, in order for 

real estate projects, especially the housing segment, to recover and develop quickly, it 

is necessary to have better measures to solve difficulties in terms of legal procedures. 

policy support from the State. 
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Firstly, instead of meeting customers directly, businesses can apply sales through 

electronic websites, online shopping channels such as Facebook, Shopee, Cho tot, 

Batdongsan... used by many people. Especially due to the distance at home, many 

people turn to shopping as a habit so they can access products easily without going to 

the place. 

Besides, real estate businesses also need to make efforts to overcome this 

difficult period. That opportunity will be easier to grasp if the business is stable, has a 

good land bank, has financial potential and the products are released in a timely 

manner. To achieve this, businesses not only need to have a specific and streamlined 

target strategy, but also to carefully study the market and have a methodical and 

standard investment to be able to launch the product on time. to dominate the market 

during this period. 

Second, reviewing human resources is also an indispensable thing. This is the 

time when enterprises perfect their professional knowledge to improve the quality of 

human resources. Marketing activities need to be done regularly to attract customers. 

There are solutions to support employees who are having difficulty during the Covid-

19 period. For redundant and inefficient human resources, there should be reasonable 

measures or reductions. 

In addition, the government should also take more effective measures in 

handling, solving, and cutting cumbersome procedures, etc. to create favorable 

conditions for businesses to operate. 
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Cơ hội và th  h thứ  đối với      o nh nghiệp môi giới   t động s n Việt N m th i k  hậu  ovi -19 

https://www.researchgate.net/publication/342672914_CO_HOI_VA_THACH_THUC_DOI_VOI_CA

C_DOANH_NGHIEP_MOI_GIOI_BAT_DONG_SAN_VIET_NAM_THOI_KY_HAU_COVID-19 

Nhận đ nh những th  h thứ  và  ơ hội     th  trư ng   t động s n    9  ành  ho  h  đầu tư 

https://landsoft.com.vn/nhan-dinh-nhung-thach-thuc-va-co-hoi-cua-thi-truong-bat-dong-san-2019-

danh-cho-chu-dau-tu/ 
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Thực trạng xu t khẩu nông sản  

sang thị trường EU 

Triệu Khánh Huyền - CQ57/05.03 

 là thị trƣờng lớn thứ 3 với tỷ trọng XK dao động từ 11% - 19% tổng 

kim ngạch XKNS của Việt Nam và giá trị XK khoảng trên 3 tỷ 

USD/năm. Việt Nam đã XKNS tới hầu hết thành viên của EU, trong 

đó thị trƣờng XK tập trung chủ yếu vào một số nƣớc gồm Đức, Hà Lan, Italia, Tây 

Ban Nha, Bỉ, Pháp, Balan. Hàng nông sản của Việt Nam chiếm 2,2% thị trƣờng NK 

nông sản của EU. Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, kim ngạch XK nông 

sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU chỉ đạt 2,91 tỷ USD, giảm 4,7% so với năm 

2019. Những sản phẩm XK chính sang EU bao gồm: cà phê, trái cây, hạt tiêu, hạt điều. 

Tỷ trọng XK của nhóm này chiếm hơn 80% kim ngạch XKNS của Việt Nam sang EU. 

Tình hình XK một số hàng nông sản chính sang EU như sau: 

  ng: Kim gạ h NK một số hàng nông s n     EU từ Việt N m (   6 - 2020) 

 ơn v : Triệu USD 

Mã HS Mặt hàng 2016 2017 2018 2019 2020 

07 Rau củ 14,3 15,0 12,9 15,2 14,9 

08 Trái cây 769,6 977,9 954,7 896,1 861,3 

080132 Điều nhân 721,3 920,1 887,3 823,5 789,0 

0901 Cà phê 1.375,0 1.528,7 1.485,1 1.249,4 1.094,5 

0902 Chè 6,2 6,9 6,6 5,0 3,0 

0904 Hạt tiêu 241,6 178,2 119,7 112,6 97,8 

1006 Gạo 18,0 11,4 15,6 31,9 43,4 

Nguồn: UN Comtr  e (    ) https:// omtr  e un org/  t  

Cà phê: Là nhóm hàng nông sản có kim ngạch XK sang EU lớn nhất của Việt 

Nam, chiếm 8,5% tổng KNNK của EU và gần 40% lƣợng cà phê XK của Việt Nam. Giá 

trị XK cà phê XK sang EU dao động từ 1,0 - 1,5 tỉ USD/năm giai đoạn 2016 - 2020.  

Cà phê XK sang EU chủ yếu là cà phê nguyên liệu, chiếm hơn 90% tổng giá trị XK. 

Hạt ti u: Kim ngạch NK của EU từ Việt Nam khoảng 40 nghìn tấn mỗi năm, 

chiếm 23% tổng lƣợng XK của Việt Nam và đáp ứng 53% nhu cầu của EU. Việt Nam 

XK chủ yếu là tiêu hạt (chiếm 90% tổng lƣợng XK) và chỉ 10% tiêu đã qua chế biến. 

EU 
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Tuy nhiên, giá trị XK hạt tiêu có xu hƣớng giảm mạnh trong giai đoạn 2016 - 2020, từ 

mức 241,6 triệu USD năm 2016 còn 97,8 triệu USD vào năm 2020. Sự sụt giảm này 

chủ yếu là do giá giảm, mặc dù lƣợng XK tăng. 

Hạt đi u: EU hiện nay là thị trƣờng lớn thứ 2 của hạt điều Việt Nam, chiếm trên 

23% trong tổng lƣợng và tổng kim ngạch. Kim ngạch XK hạt điều khá ổn định trong 

khoảng từ 700 - 900 triệu USD/năm. Năm 2020, KNXK đạt 112 tấn, tƣơng đƣơng  

789 triệu USD, tăng 5,76% về lƣợng nhƣng giảm 4,19% về giá trị so với năm 2019. 

Các quốc gia NK chính của Việt Nam là Hà Lan, Đức, Pháp. 

R u qu : EU là thị trƣờng XK lớn thứ tƣ của Việt Nam nhƣng rau quả của Việt 

Nam cũng chỉ chiếm thị phần rất nhỏ (khoảng 1%) so với nhu cầu NK rau quả của EU. 

Rau quả Việt Nam chủ yếu XK sang EU ở dạng tƣơi và sơ chế. Trái cây là nhóm sản 

phẩm có kim ngạch cao XK nhất. Các mặt hàng chủ lực gồm: dứa, thanh long, cơ dừa, 

chôm chôm và xoài. Năm 2020, xuất khẩu rau quả sang thị trƣờng EU đạt 876,2 triệu 

USD, giảm 3,8% so với 2019. 

Gạo: Gạo của Việt Nam đã thâm nhập đƣợc vào toàn bộ thị trƣờng EU. Tuy 

nhiên, XK gạo sang EU chiếm tỷ trọng rất nhỏ (0,7%) trong tổng kim ngạch XKNS 

của Việt Nam sang EU. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu sang EU 66 nghìn tấn gạo, 

kim ngạch đạt 43,4 triệu Euro; trong khi EU NK tổng cộng khoảng 2,3 triệu tấn gạo, 

kim ngạch đạt 1,4 tỷ Euro. So với các nƣớc ASEAN, XK gạo của Việt Nam vào EU 

chỉ bằng 1/6 so với Thái Lan, bằng 1/10 Myamnar và bằng 1/4 Campuchia. 

Chè: EU 27 là thị trƣờng NK chè lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, EU vẫn chỉ là 

thị trƣờng tiềm năng và quan trọng của ngành Chè Việt Nam, bởi nhu cầu NK chè của 

EU 27 rất lớn, nhƣng tỷ trọng NK từ Việt Nam vẫn còn rất thấp. 

Nhận xét chung về tình hình XKNS sang EU: Mặc dù Việt Nam đã XKNS sang 

hầu hết các nƣớc EU nhƣng thị phần nông sản Việt Nam trên thị trƣờng EU còn rất 

nhỏ, hàng nông sản XK chủ yếu dƣới dạng thô, cạnh tranh về giá ở phân khúc thấp. 

Các nhóm hàng nông sản XK sang EU tập trung vào 3 nhóm cà phê, trái cây và hạt 

tiêu. Thực tế này cho thấy, Việt Nam chƣa khai thác đƣợc tối ƣu những lợi thế để XK 

sang thị trƣờng EU. 

Khó khăn đặt ra đối với xu t khẩu nông sản sang EU 

Thứ nh t, hàng nông sản XK chƣa đạt đƣợc sự đồng nhất về chất lƣợng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật trong từng lô hàng, chƣa đảm bảo các điều kiện về truy suất nguồn gốc. 

Vì vậy, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam không đáp ứng đƣợc các yêu cầu của 
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thị trƣờng EU, không xâm nhập đƣợc vào thị trƣờng này hoặc vào đƣợc thị trƣờng 

xong bị trả lại. Nguyên nhân của thực trạng này trƣớc hết xuất phát từ nội tại của 

ngành Nông nghiệp Việt Nam chƣa chú trọng khai thác lợi thế để đáp ứng các tiêu 

chuẩn khi XK sang EU. Sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính chất manh mún, nhỏ lẻ, 

nguồn lực dành cho sản xuất NSXK (vốn, lao động, đất đai) còn hạn chế. Ngƣời nông 

dân chƣa am hiểu sâu về các kỹ thuật tiến bộ để nâng cao năng suất và chất lƣợng sản 

phẩm, cũng nhƣ chƣa tiếp cận nhiều với công nghệ trong việc xây dựng quy trình truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm. Mối liên kết giữa ngƣời nông dân với các nhà khoa học, 

doanh nghiệp và Nhà nƣớc còn lỏng lẻo. 

Thứ h i, khó khăn từ phía các DNXK trong việc tiếp cận thị trƣờng nông sản 

EU. Ngay cả khi chúng ta đã có nông sản để XK thì các DNXK cũng gặp khó khăn khi 

XK sang EU do thiếu thông tin thị trƣờng này. Nguyên nhân của thực trạng này là do 

năng lực nội tại về vốn, con ngƣời,… của các DNXK còn thấp. Về phía Nhà nƣớc 

cũng chƣa có tổ chức hỗ trợ thực chất và chƣa có nhóm nghiên cứu riêng về thị trƣờng 

EU. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thƣơng mại (XTTM) sang thị trƣờng EU chƣa 

mở rộng sang tất cả các nƣớc thành viên và chƣa đi sâu vào đối tƣợng thụ hƣởng. 

Thứ   , XKNS gặp trở ngại từ phía EU. EU là một thị trƣờng khó tính, đòi hỏi 

cao về chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các hàng rào kỹ thuật. Vì vậy, các 

chính sách quản lý nông sản của EU nghiêm ngặt, đặc biệt các rào cản kỹ thuật của EU 

với nông sản thực phẩm có xu hƣớng ngày càng khắt khe hơn,… Ngoài ra, EU cũng 

yêu cầu hàng nông sản NK phải có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Hàng nông sản của Việt 

Nam thƣờng bị cảnh cáo vì dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật. Vì thế, mặc dù EVFTA 

đƣợc thực thi với việc dỡ bỏ hầu hết các rào cản thuế quan và hạn ngạch, hàng nông 

sản của Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật để thâm nhập mạnh hơn 

vào thị trƣờng này. 

Đề xu t một số giải pháp 

Về phía Nhà nước 

- Khuyến khích sản xuất nông sản: Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông 

nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất; Ban hành chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông sản theo hƣớng liên kết về lực lƣợng. Chủ động có đối sách phù hợp với 

các chính sách bảo hộ mậu dịch. 

- Đồng bộ hệ thống phát triển cơ sở hạ tầng kèm theo các dịch vụ hỗ trợ đẩy 

mạnh xuất khẩu bền vững: Đầu tƣ xây dựng vào các khu công nghiệp sản xuất chế 

biến quy mô lớn, đảm bảo cân bằng cung cầu và đảm bảo duy trì đƣợc công ăn việc 
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làm cho ngƣời lao động một cách ổn định. Đồng bộ hệ thống chính sách, luật pháp: 

Cần có sự rà soát kĩ lƣỡng để nhanh chóng củng cố và hoàn thiện các nghị quyết, chủ 

trƣơng liên quan đến hoạt động xuất khẩu, xử lý nhanh các vấn đề cấp bách nảy sinh. 

Chính sách tài chính, tín dụng và đầu tƣ phát triển sản xuất xuất  khẩu mặt hàng nông 

sản: Tiếp tục thực hiện các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô một cách kịp thời, linh 

hoạt, hợp lý. 

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Do sản xuất nông nghiệp của Việt Nam còn 

lạc hậu, việc nuôi trồng còn gặp nhiều khó khăn trong khi thế giới đã có những tiến bộ 

vƣợt bậc với khoa học kĩ thuật tiên tiến. Việt Nam tuy có nhiều lợi thế để phát triển 

nông nghiệp nhƣng đa số nguồn nhân lực trong nông nghiệp chƣa đáp ứng đƣợc yêu 

cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Thực tế, một số ngành 

nông nghiệp chƣa thực sự thu hút đƣợc ngƣời học, tuyển sinh gặp khó khăn. Việc đào 

tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nền nông nghiệp đang là yêu cầu cấp 

bách trong tình hình hiện nay. 

Các giải pháp cho doanh nghiệp 

- Các nhà sản xuất và kinh doanh là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần xây dựng 

nền tảng chính quy từ khâu nhỏ nhất nhƣ mặt bằng sản xuất thuận tiện, công nghệ luôn 

cập nhật, chủ động về nguyên liệu, sáng tạo trong kinh doanh và luôn có nguồn nhân 

lực tay nghề cao… 

- Sản xuất phục vụ hàng hóa cho thị trƣờng, ngoài yêu cầu phải bảo đảm chất 

lƣợng phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ ngƣời tiêu dùng cho thị trƣờng trong nƣớc, chúng ta 

cũng cần tính đến nhu cầu sản xuất phục vụ cho thị trƣờng xuất khẩu. 

- Mỗi doanh nghiệp cần ƣu tiên mục tiêu nâng cao chất lƣợng, từ đó nâng sức 

cạnh tranh của hàng hóa. Cùng với việc nâng cao chất lƣợng là việc giảm giá thành, đa 

dạng hóa mẫu mã, cải tiến bao bì... sao cho phù hợp với thị hiếu ngƣời tiêu dùng, phù 

hợp với phong tục tập quán các quốc gia. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xuat-khau-nong-san-sang-thi-truong-eu-thuc-trang-va-giai-

phap-chinh-sach-83549.htm 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xuat-khau-ben-vung-nong-san-viet-nam-trong-

boi-canh-tham-gia-evfta-336540.html?fbclid=IwAR0ZJB-

v1m6H0HJA6qXDnwVYwJgPou0PhCipRSbInQr2iLEVCT5ZTF38bxE 
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