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Thị trường chứng khoán Việt Nam  

trước bối cảnh đại dịch Covid-19 và một số 

đề xuất hỗ trợ về mặt chính sách, pháp luật 

Hoàng Thị Thảo - CQ56/21.06 

rƣớc bối cảnh đại dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực đầu tƣ kinh tế đều bị 

ảnh hƣởng, chứng khoán là một trong những lĩnh vực hiếm hoi duy trì đƣợc 

trạng thái ổn định, thậm chí có những bƣớc tăng trƣởng đáng kể. Tuy nhiên, 

dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lƣờng, tác 

động tiêu cực của dịch bệnh đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội dự kiến sẽ còn 

tiếp tục kéo dài. Để thị trƣờng chứng khoán (TTCK) phát triển bền vững, việc cần 

phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các chính sách, pháp luật về chứng khoán theo 

hƣớng hỗ trợ kịp thời cho TTCK là điều cần thiết. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam vào đầu năm 2020 và cho 

đến hiện nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Dƣới tác động của dịch Covid-19, nền 

kinh tế Việt Nam có những biến động rất khó lƣờng, tuy nhiên dịch bệnh càng bùng 

phát thì lƣợng tiền đổ vào chứng khoán ngày càng nhiều. 

Thực tế, TTCK Việt Nam cũng trở nên đầy biến động trong giai đoạn đại dịch 

Covid-19. Cụ thể, tháng 01/2021, khi dịch có chiều hƣớng dần ổn định, có thể kiểm 

soát đƣợc là thời điểm TTCK Việt Nam đang diễn biến tiêu cực, đồng thời cũng là 

phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của TTCK Việt Nam. Cụ thể, dừng phiên 

sáng ngày 28/01/2021, VN-Index giảm 40,42 điểm (3,47%) còn 1.125,63 điểm, 

HNX-Index giảm 5,94 điểm (2,56%) xuống 225,90 điểm, UPCoM-Index giảm 1,64 

điểm (2,12%) còn 75,77 điểm. Sang tháng 3/2021, TTCK phái sinh giảm mạnh so 

với tháng trƣớc, nhƣng tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong tháng 

3/2021 tiếp tục tăng so với tháng 2/2021. Tuy nhiên, ngay khi bƣớc vào tháng 

4/2021, nhờ vào các chính sách kiểm soát dịch tốt hơn nên số đông ngƣời dân đều 

thử đầu tƣ vào TTCK. Đồng thời, cũng một phần nhờ vào các chính sách hỗ trợ kịp 

thời của Nhà nƣớc đã giúp cho TTCK có những bƣớc khởi sắc. Dẫn chứng là vào gần 

cuối tháng 4/2021 đã xảy ra một phiên tăng điểm mạnh nhất tính từ đầu năm 2001. 

Cụ thể, vào ngày 20/4/2021, chỉ số VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử sau 20 năm ở 

mức 1.268,28 điểm với giá trị giao dịch trong ngày cao đạt 22.464 tỷ đồng, đánh dấu 

một bƣớc ngoặt mới cho TTCK Việt Nam. Kể từ đầu tháng 4/2021 đến nay, TTCK 

luôn có những phiên tăng điểm tích cực. 

Với tình hình TTCK tiếp tục tăng trƣởng nhƣ hiện nay, cùng với mặt bằng lãi 

suất thấp đã khiến TTCK trở thành kênh đầu tƣ hấp dẫn hơn so với tiền gửi, tạo ra sự 

thu hút đầu tƣ mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tƣ trong đó có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, các cá 

T 
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nhân, doanh nghiệp đã đầu tƣ vào TTCK. Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2021, 

số tài khoản đăng ký mở mới đã đạt kỷ lục từ trƣớc tới nay. Có thể thấy rằng, Việt 

Nam là một trong những quốc gia có TTCK có sức chống chịu và phục hồi tốt trƣớc 

đại dịch Covid-19. 

Một số thách thức đặt ra trong việc ổn định thị trường chứng khoán trước 

tác động của đại dịch Covid-19 

Bên cạnh những mặt tích cực đạt đƣợc, TTCK Việt Nam cũng đang đối diện 

với một số thách thức nhất định, điều này phần nào gây ảnh hƣởng đến sự phát triển 

bền vững của TTCK trong bối cảnh hiện nay. 

Một là, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc và thoái vốn nhà nƣớc 

trong các doanh nghiệp đã cổ phần hóa khá chậm, ngoài yếu tố do TTCK hồi phục 

chậm còn có yếu tố quan ngại, sợ rủi ro pháp lý liên quan đến bán tài sản nhà nƣớc. 

Qua đó, làm chậm quá trình đƣa doanh nghiệp lên sàn niêm yết để tạo sự minh bạch 

và huy động vốn phát triển. 

Hai là, về phía cầu, hệ thống nhà đầu tƣ là tổ chức trong nƣớc còn thiếu, nhà 

đầu tƣ là cá nhân chiếm phần lớn giá trị giao dịch trên thị trƣờng cổ phiếu. Theo 

thống kê do Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam công bố, tháng 8/2021, nhà 

đầu tƣ trong nƣớc mở 120.506 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 19.000 tài khoản so 

với tháng trƣớc đó. Trong đó, nhà đầu tƣ cá nhân mở 120.379 tài khoản và 127 tài 

khoản đến từ nhà đầu tƣ tổ chức. Nguyên nhân vì các nhà đầu tƣ cá nhân đua nhau 

đầu tƣ vào chứng khoán bắt nguồn từ lúc xuất hiện dịch Covid-19, do các chính sách 

phong tỏa và hạn chế đi lại để kiểm soát đại dịch khiến nhiều ngƣời tìm đến chứng 

khoán với hy vọng có thể bù đắp cho thu nhập bị suy giảm hoặc lãi suất tiết kiệm tại 

ngân hàng không cao. 

Ba là, về phía cung của TTCK còn thiếu cân bằng, đa dạng, chất lƣợng một số 

hàng hóa chƣa thực sự đảm bảo. Trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh (HOSE), có 23 doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD, chủ 

yếu thuộc nhóm tài chính, ngân hàng và bất động sản, tổng vốn hóa của các doanh 

nghiệp này chiếm gần 80% tổng giá trị vốn hóa thị trƣờng cổ phiếu trên HOSE. 

Trong khi đó, lĩnh vực hàng không, du lịch… còn hiếm sẽ là lực cản cho tiềm năng 

tăng trƣởng của TTCK Việt Nam. Thêm vào đó, việc khối ngoại bán ròng cũng nhƣ 

số liệu thống kê các ngành nghề dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp, xuất nhập 

kh u đang bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh cũng sẽ khiến TTCK Việt Nam chƣa thể có 

những đột phá trong ngắn hạn. 

Bốn là, Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực đầu năm 2021 có nhiều điểm mới 

mang tính đột phá đƣợc kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm TTCK. Tuy nhiên việc đƣa 

các quy định, chính sách mới của Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn vào 

thực tiễn chƣa đƣợc thực hiện hiệu quả. Các thành viên thị trƣờng chƣa nắm rõ quy 

định Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn. 

Năm là, hệ thống công nghệ thông tin cho toàn TTCK còn gặp những trở ngại 

nhất định. Đặc biệt là vấn đề nghẽn lệnh giao dịch, chậm đầu tƣ và đƣa vào vận hành 



5 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH VÓ MOÂ   Taäp 05/2022 

  

hệ thống mới. Điều đó xảy ra thƣờng xuyên ở các công ty chứng khoán lớn trong 

nƣớc, nguyên nhân do hiện nay lƣợng khách hàng đông đảo, số lƣợng lệnh giao dịch 

đƣợc gửi tới tăng đột biến tại một thời điểm nhất định càng cao làm cho bị nghẽn 

lệnh giao dịch khiến cho các công ty chứng khoán lớn gặp khó khăn trong việc vận 

hành hệ thống và thực hiện các phiên giao dịch. Bản thân công ty chứng khoán cũng 

là đối tƣợng chịu thiệt hại trƣớc những sự cố hệ thống, cả về hoạt động kinh doanh 

lẫn hình ảnh, thƣơng hiệu. 

Sáu là, việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động thị trƣờng, tuân thủ các quy 

định của pháp luật vẫn chƣa đƣợc thực hiện sát sao, nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hiện 

nay các đối tƣợng thực hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ngày 

càng tinh vi hơn nên rất khó nắm bắt và xử lý triệt để. Điều đó làm cho TTCK bị thao 

túng, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến việc vận hành thị trƣờng, cũng nhƣ ảnh 

hƣởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán. 

Một số đề xuất, kiến nghị 

Một là, cần đ y nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc và thoái 

vốn nhà nƣớc gắn với niêm yết trên TTCK để tăng quy mô chất lƣợng hàng hóa, tăng 

tính thanh khoản và nguồn cung cho thị trƣờng. Về mặt tổ chức thực hiện, các bộ, 

ngành, địa phƣơng, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nƣớc cần kh n trƣơng hoàn 

thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có th m quyền phê duyệt phƣơng án cơ cấu lại 

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 

707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

Hai là, ảnh hƣởng của dịch Covid-19 đã gây không ít khó khăn cho các cá 

nhân, tổ chức, công ty kinh doanh chứng khoán, do vậy, Bộ trƣởng Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tƣ số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tƣợng chịu ảnh hƣởng bởi 

dịch Covid-19, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021, theo đó, giảm một số phí, lệ phí 

trong lĩnh vực chứng khoán cho các đối tƣợng này. Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 

vẫn còn diễn biến khó lƣờng và chƣa có hồi kết, vì vậy, cần tiếp tục tăng thêm thời 

gian có hiệu lực của Thông tƣ số 47/2021/TT-BTC so với thời gian có hiệu lực giới 

hạn nhƣ hiện nay để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tƣ kinh doanh vào TTCK.  

Ba là, cần tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tƣ và các thành viên TTCK. Hiện nay, nhà đầu 

tƣ cá nhân chiếm số lƣợng chủ yếu trên TTCK Việt Nam, do đó, nếu không có chính sách 

hỗ trợ họ trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì dƣới tác động của tâm lý sẽ dễ tạo nên xu 

hƣớng bán tháo, rời bỏ thị trƣờng, tác động trực tiếp tới các công ty niêm yết cũng nhƣ các 

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán. Mặc dù Chính phủ đã có các quy 

định giảm mức phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, tuy nhiên, Chính phủ cũng nên cân 

nhắc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thuế giao dịch chứng khoán hiện nay là 

0,1%/giá trị giao dịch từng lần và thuế 5% đánh vào phần cổ tức nhận đƣợc bằng tiền mặt. 

Việc miễn, giảm thuế này nên đƣợc áp dụng cho đến khi thị trƣờng ổn định trở lại nhằm 

góp phần kích thích nhà đầu tƣ cá nhân tham gia vào TTCK. Bên cạnh đó, để có sự cân 

bằng, đa dạng về phía cung của TTCK, Nhà nƣớc cần có những chính sách, giải pháp hỗ 

trợ hiệu quả, kịp thời để các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hàng không, du lịch… có thể 
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vực dậy hoạt động trƣớc đại dịch Covid-19, tăng giá trị vốn hóa của doanh nghiệp, tạo sự 

đa dạng về phía cung của TTCK. 

Bốn là, UBCKNN cần triển khai đồng bộ các giải pháp để có thể đảm bảo thị 

trƣờng hoạt động ổn định trong thời gian tới. Trong đó, UBCKNN cần tập trung nỗ lực 

đƣa các quy định, chính sách mới của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hƣớng 

dẫn vào thực tiễn, tạo động lực thúc đ y TTCK Việt Nam phát triển bền vững, thúc 

đ y nền kinh tế quốc gia phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Để đƣa Luật Chứng khoán 

2019 vào thực tiễn một cách hiệu quả, đầu tiên cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho 

các thành viên thị trƣờng về Luật Chứng khoán 2019 cùng với các văn bản hƣớng dẫn, 

đồng thời cũng phải nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK. Bên cạnh đó, Bộ Tài 

chính cần gấp rút hoàn thành xây dựng Chiến lƣợc phát triển TTCK giai đoạn 2021 - 

2030 trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành để định hình mục tiêu, giải pháp về lộ trình 

phát triển TTCK, thị trƣờng vốn về dài hạn. Ngoài ra, cần tiếp tục tái cấu trúc TTCK 

theo Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lƣợc phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 

Năm là, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hệ thống 

giao dịch đƣợc thông suốt, hạn chế thấp nhất tình trạng bị nghẽn lệnh giao dịch. 

Hoàn thành dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giao dịch, 

thanh toán nhằm triển khai các sản ph m tài chính mới, nghiên cứu triển khai số hóa 

các tài sản tài chính trên TTCK, áp dụng các công nghệ tài chính mới (Fintech); 

chu n hóa hoạt động mở tài khoản trực tuyến (e-contract); xác thực khách hàng trực 

tuyến (eKYC); thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; 

xây dựng các giải pháp dự phòng khi tình trạng nghẽn lệnh giao dịch xảy ra… Tất cả 

các công việc này cần đƣợc tiến hành một cách kh n trƣơng, đảm bảo đúng tiến độ, 

lộ trình để giúp cho hệ thống giao dịch đƣợc hoạt động một cách trơn tru, tạo tiền đề 

phát triển TTCK hiện đại, an toàn và nhanh chóng. 

Sáu là, để theo dõi sát các biến động của TTCK, trƣớc mắt cần đ y nhanh tiến 

độ hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, cải thiện nền tảng giao dịch, thanh toán bù 

trừ; cần phát triển TTCK theo chiều sâu, tăng năng lực chống chịu với các cú sốc bên 

ngoài; chú trọng nâng cao năng lực quản lý, giám sát, an toàn và ổn định hệ thống tài 

chính và TTCK; hiện đại hóa các công cụ, hình thức thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu 

quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm bằng cách thực 

thi chế tài nghiêm minh. Cụ thể, UBCKNN nên yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội và HOSE cũng nhƣ Trung tâm Thông tin chứng khoán tăng cƣờng công tác giám 

sát; phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi trục lợi và tung tin 

đồn, yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện báo cáo hằng ngày, đặc biệt là tình 

hình giao dịch quỹ, ký quỹ, tuân thủ nghiêm các quy định về giao dịch. 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchinganhang.gov.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-hieu-qua-kinh-doanh-cua-cac-ngan-hang-thuong-

mai-nha-nuoc-o-viet-nam-hien-n.htm 
https://tapchinganhang.gov.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-truoc-boi-canh-dai-dich-covid-19-va-mot-

so-de-xuat-ho-tro-ve-mat-chi.htm 
https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-tuong-lai-rong-mo-326926.html 
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Huy động vốn cho khởi nghiệp sáng tạo 

Bùi Thảo Nguyên - CQ56.11.03CLC 

Đặt vấn đề 

Khởi nghiệp sáng tạo là quá trình khởi nghiệp với các ý tƣởng sáng tạo có tính 
đột phá, dựa trên các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý đi trƣớc thời đại để cung 
cấp những sản ph m/dịch vụ hàng hóa mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho ngƣời sử 
dụng; đạt đƣợc giá trị, hiệu quả, lợi nhuận tối ƣu cho doanh nghiệp, cho ngƣời sản 
xuất. Startup phải bảo đảm đƣợc hai yếu tố là “start” và “up”. “Start” là khởi đầu với 
một ý tƣởng mới, sản ph m/dịch vụ mới chƣa hề xuất hiện trên thị trƣờng, ý tƣởng 
đó phải mang tính đột phá, sáng tạo và thƣờng thì gắn với ứng dụng công nghệ tiên 
tiến nhất. “Up” là khả năng chinh phục thị trƣờng ngƣời tiêu dùng. Không chỉ là có 
đƣợc khách hàng, chiếm lĩnh thị trƣờng mục tiêu mà còn nhắm tới khách hàng tiềm 
năng, có thể ổn định bền vững, mở rộng thị trƣờng với tốc độ tăng trƣởng cao nhất. 

Những yếu tố cốt lõi để khởi nghiệp sáng tạo có thể khái quát hóa bằng chính 
những từ tiếng Anh viết tắt chữ cái đầu ghép lại thành “STARTUP” nhƣ sau:  
S-strategy (chiến lƣợc), T-talent (tài năng), A-action (hành động), R-resource (nguồn 
lực), T-target (mục tiêu), U-ultramodern (cực kỳ tối tân) và P-profit (lợi nhuận). Để 
khởi nghiệp cần có các nguồn lực quan trọng nhƣ ngƣời Việt Nam vẫn nói gọn lại là 
“Nhân -Tài - Vật lực”, thể hiện bằng tiếng Anh qua 5Ms đó là: Man (nguồn lực con 
ngƣời); Machine (công nghệ, khoa học kỹ thuật, dây truyền máy móc thiết bị tối tân); 
Matereals (nguyên vật liệu - yếu tố đầu vào của mọi quá trình sản xuất kinh doanh); 
Money (nguồn lực tài chính) và Mother natural (môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng 
xanh trở thành yếu tố quyết định không chỉ đối với hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp mà quyết định tới đời sống con ngƣời). Vậy thì, nguồn vốn ở đây có thể hiểu 
là nguồn lực tài chính - nguồn vốn tiền tệ, tiền đề để tạo dựng các yếu tố khác đảm 
bảo cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. 

Thực trạng huy động vốn cho khởi nghiệp sáng tạo 

Tài chính huy động cho khởi nghiệp có thể đến từ các nguồn vốn sau: Nguồn 
vốn ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ cho khởi nghiệp; Các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của các 
tổ chức Chính phủ và phi chính phủ, của cộng đồng xã hội; Sự tài trợ cho các dự án 
khởi nghiệp của các nhà đầu tƣ mạo hiểm, các doanh nghiệp Shark Tank (hay còn 
gọi là “nhà đầu tƣ thiên thần”); Các nguồn vốn vay ƣu đãi từ các ngân hàng cho khởi 
nghiệp; Các nguồn vốn quốc tế từ các Chính phủ, tổ chức nƣớc ngoài cho khởi 
nghiệp; Đặc biệt là các nguồn vốn hỗ trợ từ gia đình, ngƣời thân, bạn bè , cho tặng, hỗ 
trợ cho khởi nghiệp. Những nguồn vốn trên đây là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa 
trong thời gian đầu khởi nghiệp trƣớc khi sản ph m/dịch vụ hàng hóa chiếm lĩnh và 
khẳng định đƣợc vị thế trên thƣơng trƣờng. 

Tuy nhiên, trong khi các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo đƣợc triển khai và đạt đƣợc nhiều kết quả khả quan, thì thực tế vẫn còn một số 
hạn chế nhƣ: Nguồn vốn và ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ cho khởi nghiệp của Chính 
phủ, các tổ chức phi chính phủ còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn khởi nghiệp tăng 
cao, dẫn đến những lĩnh vực cần nhiều tiền đầu tƣ nhƣng cũng cần nhiều thời gian 
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chờ đợi. Hay nhƣ nguồn tài trợ từ các nhà đầu tƣ, việc chƣa có luật dành riêng cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng có những ảnh hƣởng rất lớn đến thực hiện 
chính sách, làm cho việc thu hút đầu tƣ chƣa đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn. Cụ 
thể, đối với nguồn tài trợ từ các nhà đầu tƣ mạo hiểm, quỹ đầu tƣ mạo hiểm rót vốn 
theo dạng hợp đồng góp vốn, trở thành một cổ đông của doanh nghiệp, có quyền điều 
hành và chi phối quyết định của nhà sáng lập. Trong quá trình đầu tƣ và vận hành 
doanh nghiệp, nếu có sự bất ổn nào, quỹ đầu tƣ mạo hiểm có thể thu hẹp quy mô cấp 
vốn. Hoặc đối với các nhà đầu tƣ thiên thần, đây là những cá nhân có tiềm lực tài 
chính lớn, sẵn sàng đầu tƣ vào doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn đầu sau khi 
hình thành ý tƣởng, hoặc giai đoạn sau khi doanh nghiệp hình thành nhƣng còn khó 
khăn về tài chính. Tuy nhiên, do là nguồn vốn từ các cá nhân, nên quy mô vốn đầu tƣ 
này còn khá hạn chế và tính chất lỏng lẻo của khoản đầu tƣ có thể dẫn đến sự bất 
đồng quan điểm, gây ảnh hƣởng tới sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp. 
Ngoài ra, có nhiều chính sách mới hiện nay chỉ mang tính khuyến khích chung chung 
mà không thực sự giải quyết đƣợc các vấn đề cơ bản. 

Từ nhiều năm nay, nhà nƣớc đã rất coi trọng vấn đề khởi nghiệp. Năm 2016 
đƣợc ví là năm quốc gia khởi nghiệp và giai đoạn 2017 - 2020 đƣợc coi là giai đoạn 
vàng cho khởi nghiệp, khi hàng loạt quốc gia khởi nghiệp ra đời nhƣ “nấm mọc sau 
mƣa”; Đến năm 2021, vốn đầu tƣ vào khởi nghiệp đã đạt mức kỷ lục 1,35 tỷ USD, 
đƣa Việt Nam trở thành thung lũng khởi nghiệp hấp dẫn bậc nhất khu vực. Để phát 
triển hơn nữa thị trƣờng vốn cho khởi nghiệp, về phía cầu những năm gần đây, Đảng 
và Chính phủ đã có những định hƣớng, chỉ đạo kịp thời để thúc đ y khởi nghiệp, đặc 
biệt là khởi nghiệp sáng tạo. 

Tuy nhiên, nghiên cứu của Thanh Giang (2016) lại ghi nhận kết quả: trung bình 
70% startup thất bại trong năm đầu tiên, 20% thất bại trong năm thứ hai và chỉ 10% 
thành công. Ngoài ra, triển vọng kinh doanh khởi nghiệp vẫn khá thấp  với chỉ 38% 
doanh nghiệp chắc chắn tăng quy mô, 39% doanh nghiệp giữ nguyên quy mô hiện 
tại, trong khi 17% doanh nghiệp có thể tăng quy mô và 6% doanh nghiệp có thể đóng 
cửa. Số lƣợng công ty khởi nghiệp thành công chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với các công ty 
khởi nghiệp “sớm nở tối tàn”. Vậy đâu là lý do khiến các công ty khởi nghiệp Việt 
Nam gặp khó khăn khi khởi nghiệp? 

Thứ nhất, ngƣời khởi nghiệp chƣa thấy rõ yếu tố quyết định thành công là 
chính bản thân ngƣời khởi nghiệp. Thụ động trông chờ ở nguồn vốn tài  trợ mà không 
xây dựng đƣợc chiến lƣợc đột phá về sản ph m/dịch vụ hàng hóa thì không thể 
thuyết phục đƣợc các nhà đầu tƣ. 

Thứ hai, một số doanh nghiệp do một nhóm các nhà sáng lập khởi nghiệp; Ban đầu, 
thƣờng gắn kết với nhau bằng đam mê, họ chỉ nghĩ đơn giản là góp vốn và công sức để 
khởi nghiệp thành công. Các thỏa thuận này thƣờng sơ sài và chỉ đƣợc xem là những “cam 
kết bàn trà”. Họ đã đồng cam, cộng khổ, vƣợt qua giai đoạn khó khăn nhất; Sản xuất kinh 
doanh đi vào ổn định, có doanh thu tăng cao và có lãi. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm giải 
thể doanh nghiệp. Nguyên nhân do sự thiếu gắn kết, đặc biệt là sự điều phối của một thủ 
lĩnh “nhạc trƣởng”, sự thiếu minh bạch, công bằng trong việc giải quyết hài hòa các mối 
lợi ích vật chất, tinh thần, quyền lực của các bên. Nguyên nhân sâu xa là do thiếu hiểu biết 
pháp lý và chƣa có một triết lý kinh doanh, không xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chƣa 
sẵn sàng hành động phối hợp nhóm cho sự ổn định, trƣờng tồn phát triển bền vững với 
một tƣ tƣởng cao cả của doanh nghiệp. 
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Thứ ba, với thời kỳ công nghệ 4.0 hiện nay, thƣơng mại điện tử là một tất yếu khách 
quan đối với mọi doanh nghiệp và cá nhân. Nếu các startup không chú ý đến điều khoản 
sử dụng đối với ngƣời dùng khi họ truy cập vào trang web hoặc mạng xã hội của doanh 
nghiệp, các startup sẽ gặp phải những rắc rối nhƣ ngƣời dùng có thể lợi dụng startup để 
tuyên truyền thông tin sai sự thật, đả kích gây ảnh hƣởng đến bên thứ ba. 

Thứ tư, bài toán gọi vốn: Ngƣời khởi nghiệp thƣờng quá đề cao yếu tố nguồn 
lực tài chính, thụ động trông chờ sự tài trợ từ bên ngoài, đóng vai trò đi xin vốn mà 
chƣa thực sự chủ động trong việc thuyết phục các nhà đầu tƣ tin tƣởng vào chính tài 
năng của mình, sự khác biệt của sản ph m/dịch vụ hàng hóa của mình. Quá chú trọng 
vào vấn đề tài chính dẫn đến quên đi việc phải marketing cho sản ph m và thƣơng 
hiệu của mình làm cho quá trình gọi vốn diễn ra không thành công. Các nhà đầu tƣ 
trong nƣớc cũng có tâm lý e ngại với ý tƣởng mới, không dám đầu tƣ nếu chƣa có sự 
tham gia trƣớc đó của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Thứ năm, một số ngƣời khởi nghiệp dễ dàng chùn bƣớc trƣớc các thủ tục hành 
chính. Nguyên nhân là họ chƣa xác định rõ những thách thức khó khăn đặt ra với các 
doanh nhân; các thủ tục hành chính mà Nhà nƣớc ban hành còn rƣờm rà, chậm đƣợc 
khắc phục, hoàn thiện. 

Đề xuất một số giải pháp cơ bản huy động vốn khởi nghiệp sáng tạo 

Một là, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, chiến lƣợc sản ph m/dịch vụ hàng hóa của 
doanh nghiệp khởi nghiệp. Xác định rõ yếu tố quyết định khởi nghiệp thành công là nguồn 
lực con ngƣời; Chỉ có tài năng, trí tuệ mới giúp ngƣời khởi nghiệp thành công. 

Hai là, sản ph m/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp phải tích hợp hàm 
lƣợng chất xám, đi tiên phong, mở đƣờng trong thời đại công nghệ 4.0. 

Ba là, xây dựng và thực hiện tốt Chiến lƣợc Marketing sản ph m/dịch vụ hàng hóa 
của doanh nghiệp đảm bảo chiếm lĩnh đƣợc lòng tin của các nhà đầu tƣ làm cho dòng tiền 
đầu tƣ tự tìm đến với doanh nghiệp dù mới chỉ ở giai đoạn hình thành ý tƣởng. 

Bốn là, xây dựng cơ chế kết hợp tài chính từ các ngân hàng với tài chính từ các 
quỹ đầu tƣ mạo hiểm có phần góp vốn từ ngân sách nhà nƣớc nhằm đảm bảo duy trì 
thƣờng xuyên nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Năm là, Nhà nƣớc cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, minh bạch hoá 
nền kinh tế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp. Đ y mạnh quá trình 
quốc gia khởi nghiệp giúp các doanh nghiệp trong nƣớc có sức ảnh hƣởng hơn trên 
thị trƣờng thế giới, tiếp cận dễ hơn các quỹ đầu tƣ mạo hiểm quốc tế. 

Huy động vốn cho khởi nghiệp sáng tạo là một yếu tố quan trọng quyết định sự 
thành công của mỗi doanh nghiệp. Đòi hỏi tài năng, trí tuệ của các nhà sáng lập cùng 
với sự đồng hành của Chính phủ và toàn xã hội. Sự thành công của mỗi tập thể, cá 
nhân sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia khởi nghiệp, tăng trƣởng, 
phát triển nền kinh tế bền vững mạnh mẽ trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế.  

Tài liệu tham khảo: 
https://phunubinhphuoc.org.vn/phu-nu-kinh-te/thuc-trang-hoat-dong-khoi-nghiep-o-viet-nam-hien-nay-998.html 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/co-che-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-khoi-nghiep-

viet-nam-311305.html 

http://dean844.most.gov.vn/viet-nam-dang-tro-thanh-thung-lung-khoi-nghiep-hap-dan.htm 
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Bàn thêm về phát triển ngân hàng số  

tại Việt Nam 
Nguyễn Thị Thu Thủy - CQ57/15.01 

Nguyễn Thị Bình - CQ57/15.02 

gân hàng số là ngân hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân 

hàng bằng hình thức trực tuyến thông qua internet. Giao dịch của ngân hàng 

số không phải đến chi nhánh ngân hàng và giảm thiểu đến mức tối đa những 

thủ tục giấy tờ liên quan. Đồng thời tính năng của ngân hàng số có thể thực hiện mọi lúc, 

mọi nơi không phụ vào thời gian, không gian nên khách hàng hoàn toàn có thể chủ động. 

Ngân hàng số đòi hỏi cao về ứng dụng công nghệ bao gồm sự đổi mới trong dịch 

vụ tài chính dành cho khách hàng xung quanh các chiến lƣợc về ứng dụng kỹ thuật số, 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thanh toán, RegTech, dữ liệu lớn, blockchain, API, kênh 

phân phối và công nghệ,… 

Việt Nam hiện nay đang trở thành thị trƣờng tiềm năng cho phát triển ngân hàng 

số, bởi theo thống kê của Vietnam Integration Magazine mới đây cho thấy: Việt Nam 

có khoảng hơn 61,37 triệu ngƣời, chiếm gần 70% dân số đang sở hữu smartphone và 

khoảng 70,3% dân số sử dụng internet. Tuy nhiên, “Ngân hàng số” hiện nay, mặt bằng 

chung vẫn đang là từ khóa còn khá mới đối với ngƣời dân Việt Nam, có thể do sự hiểu 

biết, do nhu cầu tiêu dùng, do vùng miền,... tác động nên. Chính vì vậy, các ngân hàng 

hiện nay luôn đƣa ra những chiến lƣợc mới, phù hợp, hấp dẫn, bắt kịp với thời đại này 

để thu hút và đƣa dịch vụ đến gần hơn tới ngƣời dân (ngƣời tiêu dùng) một cách thực 

tế có hiệu quả. Tăng cƣờng khuyến khích các khách hàng sử dụng nhiều hơn sản ph m 

ngân hàng số, đổi mới và đa dạng hóa sản ph m, mở rộng hơn các thị trƣờng hoạt 

động, tăng vốn điều lệ, chuyển dịch cơ cấu hoạt động của ngân hàng, tăng cƣờng quản 

trị rủi ro, tăng cƣờng đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số. Đồng thời 

các ngân hàng phối hợp cùng nhiều chuỗi hệ thống cửa hàng, dịch vụ mở thanh toán 

qua dịch vụ ngân hàng số, để ngƣời dân tiếp cận nhiều hơn và tạo thành một thói quen 

khi mua bán hàng hóa. Đặc biệt tuyên truyền tới ngƣời dân, đây là hình thức thanh 

toán an toàn và hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay, tình hình Covid-19 vẫn diễn 

biến phức tạp, tránh trao đổi, giao dịch trực tiếp, giảm nguy cơ lây nhiễm. 

Ngoài việc đƣa các dịch vụ ngân hàng gần với ngƣời dân, các tổ chức tín dụng 

thời gian qua vẫn luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nắm bắt kịp thời những tiến 

bộ khoa học của thế giới, ứng dụng trong hoạt động để đ y nhanh tiến trình số hóa, gia 

tăng khả năng thích ứng với trạng thái "bình thƣờng mới", phát triển mạnh mẽ hơn 

trong và sau thời kỳ "hậu" Covid-19. 

N 
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Theo khảo sát sơ bộ của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, hiện nay có khoảng 

94% ngân hàng bƣớc đầu triển khai hoặc đang nghiên cứu, xây dựng chiến lƣợc 

chuyển đổi số trong toàn hệ thống tới khách hàng, trong đó có tới 59% ngân hàng đang 

thực hiện triển khai việc chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng thƣơng mại ứng dụng các 

công nghệ AI, ML và Big Data để đánh giá, phân loại khách hàng và quyết định giải 

ngân,... giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục và rút ngắn thời gian giải ngân, cho vay. 

Điều đặc biệt, nhiều ngân hàng thƣơng mại đã áp dụng thêm nhiều hình thức mở tài 

khoản, cho phép khách hàng mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng điện 

thoại di động ngay tại nhà theo hƣớng dẫn có sẵn, thay vì phải đi đến tận ngân hàng để 

giao dịch và mang theo nhiều giấy tờ nhƣ trƣớc đây. 

Là nƣớc đang ở giai đoạn đầu của công cuộc chuyển đổi số, tại Việt Nam nhiều 

ngân hàng bắt đầu triển khai các dịch vụ ngân hàng số nhƣ: Vietcombank thử nghiệm 

mô hình kinh doanh số; MB Bank triển khai toàn hệ thống mở tài khoản số đẹp, tài 

khoản miễn phí cho các khách hàng;… 

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nƣớc, tính đến tháng 12/2020, số lƣợng đăng 

ký và sử dụng tài khoản cá nhân của cả nƣớc đạt 105,6 triệu, tăng 35,5% so với cùng 

kỳ của năm 2019; Tổng lƣợng thẻ lƣu hành đạt 111 triệu thẻ (trong đó có 94 triệu thẻ 

nội địa và 17 triệu thẻ quốc tế); Mạng lƣới ATM/POS phủ sóng cả nƣớc với 19.636 

ATM và 276.273 POS. Số lƣợng thanh toán qua Internet và smartphone cũng tăng cao, 

số lần và giá trị thanh toán qua kênh Internet đạt 297,4 triệu giao dịch với 21,4 triệu tỷ 

đồng; số lần và giá trị thanh toán qua kênh điện thoại di động đạt 696,3 triệu giao dịch 

với gần 7,8 triệu tỷ đồng. Thanh toán qua POS đạt hơn 232 triệu món với 395,86 nghìn 

tỷ đồng; Thanh toán qua ATM đạt 660 triệu món với 1.818,58 nghìn tỷ đồng. 

Nhìn chung các con số vẫn đang trên đà tăng cao, nhƣng các ngân hàng thƣơng 

mại vẫn luôn cần nỗ lực hơn trong cuộc đua đầy rủi ro và thách thức này, để có thể đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một hiện đại của ngƣời tiêu dùng. Bên cạnh đó rút ngắn 

thời gian khi sử dụng các dịch vụ banking trong các giao dịch để ngƣời tiêu dùng có 

thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng phủ sóng trên toàn quốc, góp phần vào sự phát triển 

bền vững của nền kinh tế nƣớc nhà, đặc biệt trong giai đoạn chịu ảnh hƣởng và khó 

khăn của đại dịch Covid-19 hiện nay. 

Nếu chúng ta biết cách giải quyết khó khăn trong tình thế khôn lƣờng này, thì nó 

cũng sẽ là một đòn b y rất hiệu quả cho công cuộc phát triển “Ngân hàng số” ngày 

nay, nắm bắt đƣợc nhiều những cơ hội mới cho đất nƣớc. 

Cơ hội khi phát triển ngân hàng số ở Việt Nam đó là: (i) Việt Nam là một thị 

trƣờng tiềm năng trong việc phát triển ngân hàng số ở các ngân hàng thƣơng mại; (ii) 

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã nghiên cứu và ban hành những văn 

bản pháp luật để quản lý cũng nhƣ tạo điều kiện thúc đ y phát triển của dịch vụ thanh 

toán không dùng tiền mặt - phát triển ngân hàng số tại nƣớc ta. 

Bên cạnh những cơ hội - thuận lợi trên, việc chuyển đổi và phát triển ngân hàng 

số tại Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với không ít rủi ro, thách thức, cụ thể nhƣ:  
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(i) khung pháp lý về ngân hàng số đƣợc hoàn thiện song vẫn còn chậm so với tốc độ 

phát triển công nghệ; (ii) chi phí để đầu tƣ cho công nghệ số rất lớn; (iii) hạn chế về 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin; (iv) khó khăn trong bảo mật thông tin khách 

hàng; (v) thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến. 

Những giải pháp để Việt Nam phát triển ngân hàng số: 

Thứ nhất, lấy khách hàng làm trung tâm. Các ngân hàng cần luôn không ngừng 

cải tiến và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng giúp tiết kiệm thời gian và công sức 

của chính ngân hàng và cả khách hàng. Vì khi chuyển đổi sang ngân hàng số thì đòi hỏi 

ngân hàng phải chú trọng khách hàng của mình để phát triển cũng nhƣ cạnh tranh. 

Thứ hai, thay đổi mô hình ngân hàng số phát triển tích hợp nhiều kênh và hợp 

tác với các công ty công nghệ tài chính. Hiện nay, các ngân hàng đang không ngừng 

chuyển đổi các kênh thông tin của hệ thống ngân hàng theo hƣớng tinh gọn, đổi mới và 

toàn diện nhằm gia tăng các tiện ích, mang lại những trải nghiệm ƣng ý nhất cho tất cả 

các phân khúc khách hàng của mình cũng nhƣ giảm thiểu chi phí. 

Thứ ba, một vấn đề quan trọng trong công cuộc phát triển ngân hàng số chính là 

về ngân sách và nguồn lực đầu tƣ, các ngân hàng cần chủ động về vấn đề này một cách 

hợp lý để có thể phát triển ngân hàng số thành công. 

Thứ tư, một yếu tố không thể thiếu chính là đội ngũ nhân viên có trình độ công 

nghệ cao, có khả năng vận hành hệ thống ngân hàng số một cách tốt nhất, đảm bảo tính 

ứng dụng, an toàn bảo mật thông tin trong việc phát triển ngân hàng số. 

Hiện nay, đã có rất nhiều các ngân hàng đang phát triển theo mô hình ngân hàng 

số và đã nhận đƣợc sự quan tâm của đông đảo ngƣời dân. Tuy nhiên, việc phát triển 

ngân hàng số cần một quá trình chứ không phải triển khai một lần với quy mô rộng, 

cần có thời gian theo dõi sự tiếp cận cũng nhƣ phản hồi của khách hàng nhằm có 

những sự điều chỉnh phù hợp nhất, đặc biệt cần nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ 

các ngân hàng đã thành công trong việc phát triển ngân hàng số trên thế giới. 

Nắm bắt xu hƣớng hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đang từng bƣớc xây dựng, 

đƣa ra dịch vụ ngân hàng số tiện ích, hiện đại nhằm thu hút khách hàng cũng nhƣ cạnh 

tranh và chiếm lĩnh thị phần. Một vấn đề bức thiết hiện nay là cần tiếp tục hoàn thiện 

hành lang pháp lý khuyến khích phát triển ngân hàng số. Các cơ quan pháp lý cần hoàn 

thiện các quy định về an ninh, an toàn bảo mật thông tin, kiểm tra, giám sát cũng nhƣ 

đ y mạnh truyền thông để bổ sung kiến thức cần thiết cho các khách hàng. 

 

Tài liệu tham khảo: 
https://www.hlbank.com.vn/vi/personal-banking/blog/ngan-hang-so-la-gi-vi-sao-nen-su-dung-ngan-hang-

so.html 

https://ipcs.mpi.gov.vn/hoan-thien-khung-phap-ly-de-day-manh-chuyen-doi-so-ngan-hang/ 

https://tuoitre.vn/chuyen-doi-so-cuoc-chay-dua-marathon-cua-nganh-ngan-hang-viet-nam-

2021071511251382.htm 
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Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 

Ngô Phương Anh - CQ57/22.05 

Nguyễn Tiến Việt Hoàng - CQ57/15.04 

Lời mở đầu 

Khái niệm “Kinh tế ban đêm” hiện có khá nhiều định nghĩa, nhƣng phổ biến nhất 

đƣợc hiểu là tất cả những hoạt động dịch vụ diễn ra sau 18 giờ tối hôm trƣớc cho đến 6 

giờ sáng hôm sau gồm các hoạt động nhƣ mua sắm tại các chợ đêm,  m thực, nghệ 

thuật, âm nhạc, các lễ hội,... Những hoạt động này nhằm thoả mãn nhu cầu của khách 

du lịch, ngƣời tiêu dùng và ngƣời dân địa phƣơng. Kinh tế phát triển về đêm ngày càng 

đƣợc quan tâm vì chúng góp phần làm đa dạng hóa các hoạt động kinh tế. Bên cạnh 

đó, Kinh tế ban đêm còn phục vụ cuộc sống của mọi ngƣời tốt hơn, thu hút khách du 

lịch và tạo ra nhiều công ăn việc làm. Đồng thời, chúng cũng tạo nhiều cơ hội cho tăng 

trƣởng kinh tế và thu hút nhà đầu tƣ vào các cơ sở vui chơi giải trí. 

Thực trạng phát triển nền kinh tế ban đêm 

Kinh tế ban đêm đã đƣợc nhiều nƣớc quan tâm phát triển và đƣợc coi là một bộ 

phận của chiến lƣợc phát triển kinh tế. Theo khảo sát của nhiều chuyên gia, ở Anh, nền 

kinh tế ban đêm đã đóng góp 66 tỷ Bảng Anh cho đất nƣớc và tạo ra hơn 1,25 triệu 

việc làm cho ngƣời lao động. Ở nƣớc Úc, nền kinh tế ban đêm cũng tạo ra nhiều công 

ăn việc làm và đóng góp trung bình 102 tỷ đô la mỗi năm. Sydney của Úc là một trong 

những thành phố đêm nổi tiếng nhất trên thế giới. Để đạt đƣợc thành công đó, Sydney 

đã áp dụng các biện pháp nhƣ mở các dịch vụ ban đêm bao gồm cả nghệ thuật, văn 

hóa, bán lẻ và giải trí để thiết lập mạng lƣới văn hóa Sydney. Chính phủ Sydney hợp 

tác với các doanh nghiệp để mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng cho phù hợp 

với sự phát triển kinh tế về đêm.  Kinh tế ban đêm cũng đƣợc phát triển ở các nƣớc 

Châu Á nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Nỗ lực phát triển kinh tế ban đêm đã 

giúp Nhật Bản ngày càng thu hút nhiều khách du lịch và đóng góp 400 tỷ Yên cho 

Nhật Bản mỗi năm. Ở Trung Quốc, nền kinh tế ban đêm đang đƣợc thúc đ y mạnh mẽ 

với nhiều chính sách. Trong khi Bắc Kinh đã xây dựng một khu vực phát triển kinh tế 

về đêm, kéo dài đời sống kinh doanh, quảng bá nhà hàng và nhiều hoạt động khác. 

Còn các địa phƣơng cũng lên kế hoạch xây dựng các khu vực hoạt động xuyên đêm 

với nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng. 

Ở Việt Nam, kinh tế ban đêm vẫn còn là một thuật ngữ mới và đang nhận đƣợc 

sự quan tâm của nhiều chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách. Có một số hoạt 

động ban đêm ở các thành phố lớn, nhƣng không có tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm 

lớn và hấp dẫn nào đƣợc thành lập. Chính phủ đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề phát 
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triển kinh tế ban đêm thông qua ban hành các đề án nhằm phát triển những lợi ích của 

nó. Tuy nhiên, các giải pháp mới chỉ là vấn đề cấp bách, thiếu sự lâu dài và toàn diện. 

Những thuận lợi và khó khăn để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 

Hiện tại, Việt Nam chƣa có những đánh giá cụ thể về đóng góp của hoạt động 

kinh doanh ban đêm đối với nền kinh tế chung, nhưng hoạt động kinh tế ban đêm ở 

Việt Nam cũng đã đạt được một số kết quả khả quan. 

Một là, hoạt động dịch vụ về đêm ngày càng đƣợc mở rộng. Một số khu vực 

dành cho các hoạt động dịch vụ về đêm đƣợc hình thành ở các thành phố lớn với mô 

hình các khu chợ đêm, phố ăn đêm, các tuyến phố đi bộ hoặc tuyến phố đặc trƣng giải 

trí nhƣ Tạ Hiện (Hà Nội), Bùi Viện (Thành phố Hồ Chí Minh)... Theo thống kê của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ, Việt Nam hiện có hơn 20 chợ đêm hoạt động tại nhiều tỉnh, 

thành, chủ yếu là các thành phố lớn và các điểm du lịch nhƣ Hà Nội, Sa Pa, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn... 

Hai là, các hoạt động kinh tế ban đêm đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. 

Trong những năm gần đây, doanh thu từ dịch vụ lƣu trú, ăn uống và du lịch đều tăng 

trƣởng tốt. Theo khảo sát của các chuyên gia nƣớc ngoài, doanh thu từ sản ph m và 

dịch vụ du lịch chỉ chiếm 30% vào ban ngày, 70% còn lại thuộc về hoạt động ban đêm. 

Kết quả khảo sát thu thập từ doanh nghiệp đã chứng minh rằng doanh thu trung bình từ 

hoạt động ban đêm là 62,3%. 

Ba là, Việt Nam đã định hƣớng phát triển kinh tế về đêm với các chính sách hỗ 

trợ. Tháng 7 năm 2020, Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế về 

đêm ở Việt Nam theo Quyết định 1129/QĐ-TTg với hai mục tiêu chính là thúc đ y 

tiêu dùng trong nƣớc và phát triển du lịch. Dự án này tập trung vào phát triển các dịch 

vụ văn hóa, dịch vụ giải trí và  m thực, dịch vụ mua sắm và du lịch, diễn ra từ 6 giờ 

chiều đến 6 giờ sáng vào một số thời điểm hấp dẫn ở những nơi du lịch có điều kiện 

quản lý tốt. 

Bên cạnh những thành tựu đó, sự phát triển của các hoạt động về đêm ở Việt 

Nam cũng còn nhiều hạn chế 

Một là, dịch vụ ban đêm quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, không đa dạng và 

không thể hiện đƣợc các đặc điểm của từng khu vực, địa phƣơng. Các dịch vụ ban đêm 

chủ yếu là ăn uống trong khi các hoạt động vui chơi giải trí còn nhiều hạn chế. Bên 

cạnh đó, các trung tâm mua sắm hoạt động có thời hạn, chỉ có một số quán bar và nhà 

hàng mở cửa đến 2 giờ sáng. Cửa hàng tiện lợi dần trở nên quen thuộc nhƣng cũng 

không đủ cho sự phát triển kinh tế ban đêm. 

Hai là, hệ thống pháp luật còn nhiều vƣớng mắc đối với sự phát triển kinh tế ban 

đêm. Hiện tại, một vài chính sách phản ánh sự áp đặt tƣ duy của các nhà quản lý đối 

với các hoạt động kinh tế, không xem xét nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài 
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nƣớc. Việt Nam thiếu các chính sách cụ thể, dài hạn cho nền kinh tế ban đêm. Đồng 

thời, Việt Nam cũng chƣa có nhiều chính sách thúc đ y và tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong nền kinh tế ban đêm. 

Ba là, điều kiện cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh tế về đêm còn hạn chế và 

không đồng bộ. Dịch vụ giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu 

kém. Du khách gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các phƣơng tiện công cộng vào ban 

đêm hoặc phải trả phí gửi xe cao. 

Bốn là, dịch vụ ban đêm có thể tạo ra những tác động tiêu cực đến an sinh xã 

hội, ô nhiễm môi trƣờng và tiếng ồn. Nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động ban đêm quá 

gần khu dân cƣ làm ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt của ngƣời dân. 

Giải pháp phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 

Bên cạnh những triển vọng nêu trên thì vẫn tồn tại một số những khó khăn, vì 

vậy một số giải pháp đƣa ra nhƣ: 

Thứ nhất, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế ban 

đêm, chính quyền và lực lƣợng chuyên trách tăng cƣờng công tác quản lý, kiểm soát và 

nắm tình hình nhằm phòng ngừa việc xuất hiện các tụ điểm phức tạp. Đồng thời, xây 

dựng nền tảng cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm giảm thiểu những ảnh hƣởng tiêu cực đến 

trật tự an ninh. 

Thứ hai, mở rộng và đa dạng hóa các sản ph m, dịch vụ về đêm từ ăn uống, giải 

trí đến mua sắm. Tùy thuộc vào đặc điểm địa phƣơng, các hoạt động kinh doanh ban 

đêm khác nhau có thể đƣợc triển khai. Việc khai thác kinh tế ban đêm phải gắn với văn 

hoá, nghệ thuật và  m thực của địa phƣơng. 

Thứ ba, xây dựng các khuôn khổ và chính sách khuyến khích các hoạt động lành 

mạnh về đêm với sự tham gia rộng rãi của mọi lứa tuổi. Chính phủ cần triển khai các 

giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế đêm và xem xét thực hiện các chính sách 

miễn giảm thuế. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức đầu tƣ, xúc tiến thu hút vốn đầu 

tƣ trực tiếp nƣớc ngoài và vốn từ cộng đồng ngƣời Việt ở nƣớc ngoài. 

Thứ tư, Chính phủ, cán bộ và công dân cần nâng cao nhận thức về lợi ích của 

phát triển kinh tế ban đêm thông qua tuyên truyền, đào tạo hoặc nghiên cứu các hoạt 

động. Đồng thời, cần xây dựng các chiến dịch tuyên truyền rộng khắp tới nhân dân 

nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các 

hoạt động thúc đ y kinh tế ban đêm. 

Tài liệu tham khảo: 
https://kinhtevadubao.vn/phat-trien-kinh-te-ban-dem-o-viet-nam-co-hoi-va-thach-thuc-dat-ra-18812.html 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-kinh-te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-68978.htm 

https://travelmag.vn/phat-trien-kinh-te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-d11684.html 
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Tác động của làn sóng Covid lần thứ 4 

đến hoạt động sản xuất công nghiệp  

và vai trò của Chính phủ trong việc 

phục hồi, phát triển sản xuất  

công nghiệp tại Việt Nam 

Đỗ Thị Vân Anh; Hà Khánh Linh - CQ56/21.03CLC 

Phạm Thị Thúy Nga - CQ56/21.01CLC 

ại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã tác động đến mọi mặt 

trong đời sống, kinh tế- xã hội, trong đó các ngành sản xuất công nghiệp trên 

phạm vi cả nƣớc và hầu hết các địa phƣơng đã bị ảnh hƣởng rất lớn. Chính 

phủ, các bộ ngành và địa phƣơng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều 

chính sách, giải pháp hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hạn chế 

thiệt hại do tác động của dịch Covid-19; ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh nói 

chung và sản xuất công nghiệp nói riêng. 

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sản xuất công nghiệp trước khi các 

chính sách của Nhà nước được áp dụng 

Do ảnh hƣởng nặng nề của làn sóng dịch COVID-19, sản xuất công nghiệp trên 

phạm vi cả nƣớc và hầu hết các địa phƣơng bị giảm sút nhanh chóng, ảnh hƣởng rất 

lớn đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển ngành công nghiệp nói riêng và toàn bộ 

nền kinh tế Việt Nam nói chung. Trong quý III/2021- thời điểm đại dịch COVID-19 

trở lại và bùng phát mạnh mẽ, chỉ số toàn ngành công nghiệp ƣớc tính quý III/2021 

tăng trƣởng âm, giảm 4,4% so cùng kỳ năm trƣớc (tháng 7 giảm 0,3%, tháng 8 giảm 

7,8%, tháng 9 ƣớc tính giảm 5,5%). Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo ước tính tại thời điểm 30/9/2021 tăng 3,5% so với cùng thời điểm tháng trƣớc 

và tăng 28,2% so với cùng thời điểm năm trƣớc (cùng thời điểm năm trƣớc tăng 

24,3%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng năm 2021 là 

81,1% (cùng kỳ năm trƣớc là 75,6%).Một số ngành công nghiệp sản xuất phải thu hẹp 

sản xuất do nhu cầu tiêu dùng giảm, dẫn đến sản lƣợng sụt giảm (sản xuất bia, thuốc 

lá). Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2021 tăng 12,4% 

so với tháng trƣớc và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trƣớc. Tính chung 9 tháng năm 

2021, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8% so với cùng 

kỳ năm trƣớc. Những địa phƣơng có khu công nghiệp lớn do dãn cách xã hội kéo dài 

bị ảnh hƣởng nghiêm trọng, các doanh nghiệp không có đủ lao động để sản xuất, ngoài 

Đ 
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ra còn phải chịu chi phí sản xuất cao để thực hiện các công đoạn cung ứng nguyên vật 

liệu, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản ph m. 40/63 địa phƣơng (trên 63% tổng số địa 

phƣơng cả nƣớc) có chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại 

thời điểm 01/9/2021 giảm so cùng thời điểm năm trƣớc; trong đó có 6 địa phƣơng có 

tốc độ giảm lao động trên 50%. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ 

nguồn lực kinh tế vững chắc phải đối mặt với nguy cơ giải thể, phá sản. 

Một số nguyên nhân làm cho sản xuất công nghiệp sụt giảm tốc độ tăng 

trưởng ở nhiều địa phương do ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch COVID-19 

lần thứ tư 

Các doanh nghiệp yếu thế đã phải phá sản, giải thể do không thể chống chịu 

đƣợc dịch COVID-19 bùng phát quá lâu. 

Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh hoặc kinh doanh cầm chừng do 

kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ trong điều kiện kinh doanh rất khó khăn. 

Các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng không thiết yếu không phát triển đƣợc, 

bị hạn chế lƣu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

Nhiều địa phƣơng, đặc biệt là các địa phƣơng thuộc trung tâm công nghiệp lớn, 

trung tâm dịch phí Nam phải thực hiện quy định dãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng 

chống dịch Covid-19 (quy định 3 tại chỗ, 1 cung đƣờng và 2 điểm đến) nên không có 

đủ lực lƣợng lao động, hoặc phải chịu chi phí sản xuất cao để thực hiện các công đoạn 

cung ứng nguyên vật liệu, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản ph m. Nhiều doanh nghiệp 

không có đủ nguyên vật liệu để sản xuất nên không đáp ứng đủ đơn hàng đúng hạn, 

phải dãn hoặc hủy bỏ hợp đồng đã ký, trong đó có nhiều đơn hàng xuất kh u. 

Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động để thực hiện dãn cách xã hội nhƣ 

ngành xây dựng, kéo theo những ngành sản xuất vật liệu xây dựng nhƣ xi măng, sắt 

thép, gạch, gốm, sứ và các thiết bị xây lắp theo công trình sụt giảm sản xuất do không 

tiêu thụ đƣợc sản ph m… 

Vai trò của nhà nước trong phục hồi và phát triển sản xuất công nghiệp 

trong bối cảnh bùng nổ của làn sóng Covid-19 

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ảnh hƣởng nặng nề bởi 

dịch Covid-19, Bộ Công Thƣơng nói chung và Cục Công nghiệp nói riêng đã đang 

thực hiện vai trò Cơ quan thƣờng trực Tiểu ban Sản xuất và Lƣu thông tin thuộc Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cũng nhƣ các tổ chức đặc biệt về hỗ 

trợ doanh nghiệp ảnh hƣởng bởi Covid-19 của Chính phủ. Với việc ban hành Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đã tạo ra những tích cực trong phục hồi và phát 

triển ngành công nghiệp sản xuất. Trong đó, nổi bật phải nói đến các giải pháp sau: 

Thứ nhất, Bộ Công Thƣơng đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm 

nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các địa 

phƣơng. Đồng thời thƣờng xuyên tổ chức nhiều buổi làm việc trực tuyến với các Hiệp 
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hội, ngành hàng và các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chủ lực (nhƣ cơ 

khí, điện tử, ô tô, dệt may, da - giày, giấy, đồ uống, thuốc lá…) để kịp thời nắm bắt các 

khó khăn, vƣớng mắc cũng nhƣ kiến nghị của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. 

Thứ hai, Bộ Công Thƣơng cũng đã triển khai hiệu quả công việc bảo đảm nguồn 

cung cấp nguyên liệu, năng lƣợng phục vụ sản xuất, duy trì hoạt động đối với các dự 

án sản xuất công nghiệp lớn, quan trọng, góp phần bảo đảm “mục tiêu kép" theo chủ 

trƣơng của Chính phủ. 

Thứ ba, các khó khăn, vƣớng mắc trong sản xuất thời gian trƣớc đây là trạng thái 

đứt dây cung ứng trong nƣớc về các quy định về phòng dịch, hạn chế lƣu thông tin và 

sử dụng hàng hóa. Sau khi Chính phủ ban hành và triển khai Nghị quyết số 128/NQ-

CP, các doanh nghiệp đã dần dần mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

kết nối lại chuỗi cung ứng và hoạt động lƣu thông tin, do đó sản xuất dần đƣợc phục 

hồi và ổn định trở lại. 

Thứ tư, Nhà nƣớc áp dụng những chính sách tích cực nhƣ: giảm lệ phí trƣớc bạ, 

gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nƣớc; đ y 

nhanh tiến độ các dự án đầu tƣ công trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông… đã giúp cho 

các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, cơ khí, thép,.. phục hồi và phát triển. 

Ngay sau khi các địa phƣơng trên cả nƣớc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tính chung cả năm 2021 tăng thêm 

4,82% so với năm 2020. Trong đó, quý I tăng 6,44%; quý II tăng 11,18%; quý III giảm 

4,4%; quý IV tăng 6,52%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%, đóng góp 

1,61 điểm phần trăm vào mức tăng trƣởng chung của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất 

và phân phối điện tăng 5,24%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm; ngành cung cấp nƣớc, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải tăng 4%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; 

ngành khai khoáng giảm 6,21%, làm giảm 0,23 điểm phần trăm trong mức tăng chung. 

Các ngành hàng xuất kh u chủ lực nhƣ dệt may, da - giày, điện tử đƣợc các Hiệp hội, 

ngành hàng, doanh nghiệp dự báo sẽ có kim ngạch xuất kh u trong năm 2021 tăng khá 

cao so với năm 2020 khi các doanh nghiệp dần đƣợc tiếp cận trở lại với nhiều đơn 

hàng quốc tế lớn. 

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc trong thời gian vừa qua đã phát 

huy hiệu quả rất lớn trong việc tháo gỡ các khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp. 

Về cơ bản, đến thời điểm hiện nay, Chính phủ đã kiểm soát tƣơng đối hiệu quả tình 

hình diễn biến của dịch bệnh. 

Tài liệu tham khảo: 
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duy-tri-cac-hoat-dong-cong-nghiep-trong-boi-canh-covid-19.html 
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Thực trạng chuỗi liên kết kinh doanh 

giữa doanh nghiệp trong nước và doanh 

nghiệp FDI trong ngành công nghiệp 

điện tử 

Phan Thanh Huyền - CQ57/11.02 

gành công nghiệp điện tử Việt Nam đã trải qua khá nhiều giai đoạn, từ xây 

dựng và phát triển, tới thu hút vốn đầu tƣ và sau đó dần mở rộng ngành công 

nghiệp thành ngành sản xuất mũi nhọn ở nƣớc ta. Thị trƣờng hàng điện tử 

phát triển nhanh thể hiện ở bản thân mỗi doanh nghiệp tham gia thị trƣờng và sự cải 

tiến không ngừng. Doanh nghiệp điện tử Việt Nam đã có những bƣớc tăng trƣởng nhảy 

vọt về số lƣợng các doanh nghiệp đầu tƣ mới, chất lƣợng sản ph m cũng nhƣ các mẫu 

mã hàng hóa đa dạng và cũng đáp ứng đƣợc cơ bản nhu cầu của ngƣời tiêu dùng về 

mẫu mã, tính năng cũng nhƣ giá cả. 

Theo thống kê, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam phát triển mạnh trong 

những năm qua để trở thành ngành công nghiệp đƣợc kỳ vọng là mũi nhọn. Số lƣợng 

các doanh nghiệp tăng nhanh từ 256 lên 1.021 doanh nghiệp (giai đoạn 2005 - 2014). 

Bên cạnh đó, số lƣợng việc làm trong ngành công nghiệp điện tử tăng 7 lần trong vòng 

8 năm, từ 46.000 lao động năm 2005 lên 327.000 lao động vào năm 2013 và khoảng 

500.000 lao động năm 2016
1
. Đặc biệt một vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp 

điện tử có bƣớc phát triển vƣợt bậc, trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp FDI 

nhƣ Samsung, LG, Intel,… Theo báo cáo của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thƣơng), 

trong giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trƣởng xuất kh u hàng điện tử của Việt Nam 

bình quân trên 50%. Từ năm 2015, Việt Nam là nƣớc xuất kh u điện tử lớn thứ 12 trên 

thế giới và lớn thứ 3 trong khối ASEAN. Năm 2017, kim ngạch xuất kh u điện tử của 

Việt Nam dự kiến vƣợt ngƣỡng 70 tỷ USD. Đáng chú ý, giá trị xuất kh u ngành điện 

tử năm 2019 của Việt Nam đạt trên 87 tỷ USD, có tốc độ tăng trƣởng bình quân trong 

giai đoạn từ 2010 - 2019 trên 50%, cao nhất thế giới. Năm 2020, tính đến hết tháng 

9/2020, kim ngạch xuất kh u ngành điện tử ƣớc đạt khoảng 69 tỷ USD, trong đó điện 

thoại di động và linh kiện ƣớc đạt hơn 36,6 tỷ USD, sản ph m điện tử, máy tính và linh 

                                                 
1
 Cổng thông tin điện tử Công nghiệp hỗ trợ (2017) Hiện trạng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 

https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/hien-trang-cua-nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-c3id919.html  
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kiện ƣớc đạt hơn 32,2 tỷ USD.
2
 Theo số liệu cập nhật đến hết quý I năm 2021, điện tử 

nằm trong các ngành có kim ngạch xuất kh u trên 5 tỷ USD. Đáng kể nhất, xuất kh u 

điện thoại và linh kiện đạt 14,1 tỷ USD, tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2020 và chiếm 

trên 18% tổng kim ngạch xuất kh u. Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12 tỷ 

USD, tăng trên 31%. 

Trên thực tế, các doanh nghiệp FDI đang chiếm ƣu thế trong lĩnh vực điện tử. 

Hiện xuất kh u các sản ph m điện tử phần lớn là thuộc về khu vực này, trong đó điện 

thoại và linh kiện chiếm 99,1%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98%. Theo Cục 

Công nghiệp (Bộ Công thƣơng), thời gian qua, số dự án FDI vào lĩnh vực điện tử ngày 

càng tăng, nhiều hãng điện tử lớn trên thế giới đã đầu tƣ xây dựng cơ sở sản xuất sản 

ph m điện tử công nghệ cao ở Việt Nam nhƣ Samsung, LG, Foxconn… Cụ thể có thể 

kể tới nhƣ: 

Tập đoàn Samsung đang là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất 

cho xuất kh u điện tử Việt Nam những năm qua. Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc 

Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ, hiện Samsung là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài lớn nhất 

Việt Nam với tổng vốn đầu tƣ đã tăng gấp 26 lần, lên tới 17,5 tỷ USD. Tính đến nay, 

Samsung đã có 6 nhà máy và một Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Việt 

Nam, trong đó SEV (Bắc Ninh) và SEVT (Thái Nguyên) là 2 nhà máy sản xuất điện 

thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu, SEHC (TP. Hồ Chí Minh) là nhà 

máy điện tử gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á và SVMC là Trung tâm R&D lớn 

nhất của Samsung tại Đông Nam Á. Công ty Samsung Electronics đã đóng góp trung 

bình tới hơn 1/5 kim ngạch xuất kh u hàng hóa của Việt Nam trong 5 năm trở lại 

đây, là động lực quyết định trong thặng dƣ thƣơng mại hàng hóa và lớn nhất trong 

hoạt động xuất nhập kh u ở Việt Nam. Cùng với đó Samsung đã giải quyết đƣợc vấn 

đề việc làm, giảm đƣợc tỷ lệ thất nghiệp tại nƣớc ta và và cũng góp phần nâng cao 

trình độ công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ và chuyển giao kỹ năng quản lý 

cho ngƣời Việt Nam, tạo sức ép cạnh tranh, đổi mới công nghệ đối với các doanh 

nghiệp trong nƣớc. 

Foxconn là tập đoàn toàn cầu có hơn 800 công ty, chi nhánh tại nhiều quốc gia 

trên thế giới, doanh thu năm 2019 đạt hơn 220 tỉ USD, xếp thứ 24 trong nhóm 500 tập 

đoàn lớn nhất toàn cầu theo Fortune. Trƣớc đó, Foxconn đã đầu tƣ quy mô nhỏ vào 

Việt Nam từ năm 2007 tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, đến năm 2019 mở 

rộng đầu tƣ tại Quảng Ninh và quyết định đầu tƣ quy mô lớn tại Bắc Giang. Vừa qua, 

                                                 
2
 Bộ Công thương Việt Nam (2021) Công nghiệp điện tử: Cần tạo bước đột phá để phát triển, 

https://moit.gov.vn/tin-tuc/70-nam-nganh-cong-thuong/cong-nghiep-dien-tu-can-tao-buoc-dot-pha-de-phat-
trien.html  
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vào đầu năm 2021, Tập đoàn Công nghệ Foxconn của Đài Loan sẽ đầu tƣ 700 triệu 

USD vào Việt Nam trong năm 2021 và đặt mục tiêu đạt doanh thu lên đến 10 tỷ USD 

vào cuối năm nay. Tờ Taiwannews.com, vào ngày 10/3, cho biết thông tin vừa nêu. Cụ 

thể, một trong những dự án đầu tƣ của Foxconn, trị giá 270 triệu USD là xây dựng nhà 

máy Fukang Technology Company ở tỉnh Bắc Giang. Dự án này đã đƣợc chính quyền 

tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép thực hiện. 

Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã cấp chứng nhận đầu tƣ 

mới và điều chỉnh vốn cho nhiều dự án có quy mô vốn đầu tƣ lớn. Điển hình là dự án 

LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tƣ thêm 750 triệu USD; 

Dự án Nhà máy Fukang Technology (Singapore) với vốn đầu tƣ đăng ký 293 triệu 

USD để thực hiện việc sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc 

Giang
3
. Đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài của Việt Nam. 

Để thúc đ y ngành công nghiệp điện tử phát triển, theo Bộ Công Thƣơng, các doanh 

nghiệp ngành điện tử cần nâng cao năng lực để có thể tham gia chuỗi cung ứng. Đồng 

thời có những chính sách thuận lợi để thu hút nhiều hơn nữa các hãng điện tử lớn trên 

thế giới đầu tƣ vào Việt Nam. 

Nhận thức đƣợc nhu cầu tăng cƣờng hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và doanh 

nghiệp trong nƣớc nhằm thúc đ y sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp, 

ngày 03/11/2015, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó quy định các doanh nghiệp có dự án sản xuất 

sản ph m công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản ph m công nghiệp hỗ trợ ƣu tiên 

phát triển thì doanh nghiệp này sẽ đƣợc hƣởng các ƣu đãi rất đặc biệt nhƣ: Miễn, giảm 

thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên tại Việt Nam (tùy theo hình thức đầu tƣ, 

ngành nghề), miễn thuế nhập kh u đối với hàng nhập kh u để tạo tài sản cố định, vay 

vốn ngân hàng với lãi suất ƣu đãi. 

Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết 50-NQ/TW về định 

hƣớng hoàn thiện thể chế, chính sách, nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu quả, hợp tác đầu 

tƣ nƣớc ngoài đến năm 2030, với mục tiêu tổng quát là "Hoàn thiện thể chế, chính sách 

hợp tác đầu tƣ nƣớc ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu 

đổi mới mô hình tăng trƣởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trƣờng, giải quyết tốt 

các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền 

kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn 

thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tƣ nƣớc ngoài. Tạo lập 

                                                 
3
 Quznh Anh (2021), Loạt dự án của các 'ông trùm' công nghệ đầu tư vào Việt Nam từ đầu năm đến nay, 

https://cafef.vn/loat-du-an-cua-cac-ong-trum-cong-nghe-dau-tu-vao-viet-nam-tu-dau-nam-den-nay-
20210610221810796.chn  
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môi trƣờng kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trƣớc năm 2021, 

thuộc nhóm ASEAN 3 trƣớc năm 2030". 

Ngày 27/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hƣớng hoàn thiện thể chế, chính sách, 

nâng cao chất lƣợng hiệu quả hợp tác đầu tƣ nƣớc ngoài đến năm 2030. 

Ngày 6/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp 

thúc đ y phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách mới kỳ vọng sẽ tạo điều 

kiện cho ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển.
4
 

Theo Điều 15 Luật Đầu tƣ 2020, nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ ở 

Việt Nam, sản ph m công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản ph m ngành điện tử - tin học 

sẽ đƣợc hƣởng mức suất ƣu đãi là 10% trong thời hạn 15 năm. Chính phủ đặt ra mục 

tiêu đến năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản ph m 

công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng đƣợc 45% nhu cầu thiết yếu cho 

sản xuất tiêu dùng nội địa, chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất ngành công nghiệp. Khi 

đó sẽ có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh 

nghiệp lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó số doanh 

nghiệp trong nƣớc chiếm khoảng 30%. 

Qua đó, ta thấy số lƣợng và chất lƣợng của các doanh nghiệp trong nƣớc ngày 

càng đƣợc cải thiện, các sản ph m hỗ trợ  đã phần nào đáp ứng đƣợc yêu cầu của các 

doanh nghiệp FDI, từ đó có thể xuất kh u sang nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể 

theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất kh u máy vi tính, sản 

ph m điện tử và linh kiện của Việt Nam tăng trƣởng liên tục trong giai đoạn năm 2016 

- 2020, với tốc độ tăng trƣởng bình quân 23,8%/năm.
5
 Nhóm hàng máy vi tính, sản 

ph m điện tử và linh kiện đã giúp việc xuất kh u của Việt Nam liên tục tăng, đồng thời 

nắm giữ nhiều kỉ lục, trung bình 5,794 tỷ USD/năm, từ vị trí là nƣớc đứng thứ 47 vào 

năm 2001 lên vị trí 12 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN về xuất kh u 

điện tử với kim ngạch 44,6 tỷ USD trong năm 2020. 

Theo số liệu Tổng cục Thống kê đã công bố, trong quý I/2021, sản lƣợng điện 

thoại di động đƣợc sản xuất là 54,4 triệu chiếc, tăng 2,7% so với quý I/2020, ti vi là 

4.458 nghìn chiếc, tăng 30,9% so với quý I/2020. Quý I/2021 có 11 mặt hàng đạt mức 

kinh ngạch xuất kh u trên 1 tỷ USD, trong đó tổng kim ngạch xuất kh u là điện thoại 

                                                 
4
 Thời báo Ngân hàng (2019) Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hợp tác ĐTNN, 

https://thoibaonganhang.vn/hoan-thien-the-che-chinh-sach-nang-cao-hieu-qua-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai-
92892.html  
5
 Bộ Công Thương (2021), Ngành điện tử Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0, https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-

trien-cong-nghiep/nganh-dien-tu-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-4.0.html  
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và linh kiện với giá trị xuất kh u chiếm cao nhất tới 18,2%, đạt 14,1 tỷ USD, tăng 

9,3% so với cùng kỳ năm 2020; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 31,3%, đạt 12 tỷ 

USD. Tuy vậy, phần lớn các sản ph m điện tử xuất kh u thuộc khu vực có vốn đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài, trong đó 99,1% là điện thoại và linh kiện; 98% là điện tử, máy 

tính và linh kiện
6
. 

Thực trạng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp trong nƣớc với doanh nghiệp FDI 

trong ngành công nghiệp điện tử còn một số hạn chế nhƣ: 

Một là, ngành công nghiệp điện tử phần lớn phụ thuộc vào các doanh nghiệp 

FDI 

Tuy ngành điện tử đƣợc đánh giá là ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam 

nhƣng thực tế ngành vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của chuỗi sản xuất và phần lớn phụ 

thuộc vào các doanh nghiệp FDI. 

Với khách hàng Hàn Quốc nhƣ Samsung hay LG, các doanh nghiệp Việt chỉ có 

thể ký hợp đồng với nhà thầu phụ nên thƣờng không có đƣợc kế hoạch làm việc dài 

hạn mà chỉ theo từng đơn hàng. Vì thế, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng 

vốn FDI trong ngành công nghiệp điện tử, song nƣớc ta cũng đang vấp phải không ít 

thách thức nhƣ công nghiệp điện tử mới dừng ở mức độ gia công, điện tử trong nƣớc 

chƣa tham gia nhiều trong chuỗi cung ứng hàng điện tử. Việt Nam có thể mất đi cơ hội 

vàng để chen chân vào chuỗi giá trị của ngành hàng hết sức tiềm năng này hoặc mãi 

không ra khỏi vòng xoáy ít lợi nhuận nhất trong chuỗi giá trị khi mà có đến 95% kim 

ngạch xuất kh u hàng điện tử có nguồn gốc từ các công ty nƣớc ngoài tại Việt Nam, 

vai trò của doanh nghiệp trong nƣớc rất mờ nhạt. 

Hai là, năng lực của các doanh nghiệp nội địa trong ngành điện tử rất hạn chế 

Đối với việc hợp tác với những doanh nghiệp FDI, chúng ta mới dừng ở giai 

đoạn đầu của chuỗi sản xuất. Chúng ta chỉ mới là những doanh nghiệp đi làm thuê, 

theo những thiết bị đƣợc đặt sẵn. Còn đối với những doanh nghiệp tự tạo sản ph m để 

cung cấp cho thị trƣờng nội địa, cái khó khăn gặp phải đó là chúng ta chƣa có tính sáng 

tạo về mẫu mã sản ph m cũng nhƣ những cải tiến đối với những sản ph m đã và đang 

có trên thị trƣờng. Sản ph m tạo ra chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu cao của thị trƣờng.  Để 

các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, bản 

thân các doanh nghiệp cần phải mạnh hơn, đủ sức hợp tác với các tập đoàn đa quốc 

gia. Cụ thể là việc nâng cao chất lƣợng thiết bị máy móc, cũng nhƣ nâng cao chất 

lƣợng về trình độ của ngƣời lao động. 

                                                 
6
 Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (2021), DN FDI chiếm phần lớn xuất khẩu trong ngành công nghiệp điện 

tử, https://idccenter.gov.vn/doanh-nghiep-fdi-chiem-phan-lon-xuat-khau-trong-nganh-cong-nghiep-dien-tu/  
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Ba là, tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử rất thấp 

Tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện nay chỉ khoảng 5-10%. Các doanh nghiệp 

điện tử nội địa có tiếng trƣớc đây đang phát triển chậm lại hoặc mất dần thƣơng hiệu 

và chiếm thị phần nhỏ. Mặc dù có một số nhãn hiệu điện tử trong nƣớc mới nổi nhƣ 

điện thoại BPhone, Vsmart, Viettel... tuy nhiên thị trƣờng điện - điện tử dân dụng trong 

nƣớc chủ yếu do các thƣơng hiệu nƣớc ngoài chiếm lĩnh. Các sản ph m điện tử trên thị 

trƣờng Việt Nam đa số là hàng nhập kh u nguyên chiếc hoặc lắp ráp trong nƣớc bằng 

phần lớn các linh kiện nhập kh u. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử 

trong nƣớc đã có tham gia vào chuỗi giá trị của ngành, tuy nhiên đa số mới cung cấp 

các sản ph m đơn giản có giá trị, hàm lƣợng công nghệ thấp. 

Bốn là, niềm tin của ngƣời tiêu dùng trong nƣớc với sản ph m của doanh nghiệp 

nội địa 

Ngành công nghiệp trong nƣớc có phát triển tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào 

khả năng tiêu thụ của ngƣời tiêu dùng nội địa. Chính ngƣời dân trong nƣớc cũng còn 

chƣa tin tƣởng vào những thiết bị điện tử do các doanh nghiệp nội địa sản xuất, họ sẵn 

sàng bỏ ra một số tiền lớn hơn để mua những thiết bị điện tử có tiếng và chất lƣợng 

nhƣ Iphone, Samsung,... thay vì sử dụng các sản ph m cùng loại do các nhà sản xuất 

trong nƣớc nhƣ Bphone,... 
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Hóa đơn điện tử - Giải pháp mới  

cho nền kinh tế số Việt Nam 

Đặng Thị Thu An - CQ57/22.02CLC 

ền kinh tế thị trƣờng Việt Nam đang từng bƣớc đổi mới với những bƣớc 

chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt thể hiện qua những vấn đề về “chuyển đổi 

số”. Những phƣơng pháp kinh doanh và giao dịch truyền thống dần đƣợc 

thay thế bằng hình thức điện tử (số hóa, mã hóa, điện toán đám mây, v.v) nhằm mục 

đích phục vụ cho những hoạt động kinh tế đang diễn ra hàng ngày của các cá nhân, 

doanh nghiệp và tổ chức, đáp ứng đƣợc sự thuận tiện, tối giản chi phí và nâng cao tối 

đa hiệu suất, hiệu quả công việc. Trong đó phải kể tới Hóa đơn điện tử, đƣợc xem nhƣ 

một giải pháp tối ƣu cho nền kinh tế trong thời đại công nghệ. 

Hoá đơn điện tử: Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ hoặc các giao dịch khác, đƣợc khởi tạo, thiết lập, gửi đi, thu nhận, lƣu trữ và 

quản lý bằng phƣơng tiện điện tử; Đƣợc thiết lập và xử lý trên hệ thống máy tính của tổ 

chức đã đƣợc cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và đƣợc lƣu trữ trên máy tính 

của các bên liên quan theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Một số công ty 

có quy trình lập hóa đơn điện tử nội bộ của riêng họ; tuy nhiên, cũng có nhiều công ty 

thuê công ty (bên thứ ba) để thực hiện và hỗ trợ các quy trình lập hóa đơn điện tử và lƣu 

trữ dữ liệu trên máy chủ của riêng họ. Phƣơng pháp lập hóa đơn điện tử đƣợc các đối tác 

thƣơng mại (bên cung ứng dịch vụ và khách hàng) hay cơ quan nhà nƣớc có chức năng 

(cơ quan Thuế) sử dụng để xuất trình và giám sát các tài liệu giao dịch với nhau và đảm 

bảo đáp ứng các điều khoản trong thỏa thuận thƣơng mại. 

Những loại tài liệu hóa đơn điện tử bao gồm: Hóa đơn xuất kh u; hóa đơn giá trị 

gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác (Ví dụ nhƣ: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo 

hiểm...); Phiếu thu tiền cƣớc vận chuyển hàng không, chứng từ thu cƣớc phí vận tải 

quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng; Hóa đơn thông thƣờng, đơn đặt hàng, 

giấy ghi nợ, giấy báo có, điều khoản thanh toán, hƣớng dẫn thanh toán và phiếu 

chuyển tiền; v.v. Những hóa đơn điện tử lƣu hành cần đƣợc thiết lập dựa trên những 

nguyên tắc và đáp ứng những nội dung cơ bản của pháp luật về giao dịch điện tử. Một 

số hãng cung ứng phần mềm thiết lập và quản lý hóa đơn điện tử phổ biến tại Việt 

Nam hiện nay: MISA Meinvoice, Bkav eHoadon, E-invoice, v.v. 

Với những đặc tính đi kèm, hóa đơn điện tử đem lại những lợi ích đáng kể và đa 

dạng cho những hoạt động kinh tế của các tệp đối tƣợng khác nhau trong bối cảnh 

chuyển đổi số: 

Thứ nhất, đối với tổ chức, cá nhân tham gia trao đổi, kinh doanh hàng hóa và 

dịch vụ 

N 
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Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm thiểu đƣợc một lƣợng đáng kể những 

chi phí khi đem so sánh với loại hình hóa đơn truyền thống (hóa đơn giấy), vì nó giúp 

doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc những chi phí in ấn, giấy mực, chi phí vận chuyển và lƣu 

trữ hóa đơn, cũng nhƣ chi phí thuê mƣớn, thiết lập không gian lƣu trữ hóa đơn,...), đặc 

biệt khi thực hiện những thủ tục hành chính bắt buộc theo quy định nhƣ thuế, hóa đơn 

điện tử khắc phục đƣợc những rủi ro thất lạc, hỏng hóc hoặc cháy nổ khi sử dụng hóa 

đơn giấy thông thƣờng. Hóa đơn điện tử giúp ngƣời tiêu dùng thuận tiện và tiết kiệm 

thời gian trong việc tra cứu và đối chiếu hóa đơn khi diễn ra hoạt động kinh tế, tài 

chính, đem lại sự yên tâm cho ngƣời tiêu dùng vì họ có thể linh hoạt, chủ động việc 

kiểm tra trên hệ thống của cơ quan Thuế để nắm bắt thông tin cần thiết. 

Tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của các tổ chức, cá nhân sẽ 

tạo lập môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, bình đẳng trong việc kê khai, nộp thuế, từ 

đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra thuận lợi hơn. 

Doanh nghiệp cắt giảm đƣợc những thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn nhƣ bảo 

quản và lƣu trữ hóa đơn. 

Thứ hai, đối với xã hội và cộng đồng trong nền kinh tế nói chung: 

Hóa đơn điện tử góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ, phƣơng thức quản lý, 

tổ chức thực hiện của các cơ quan Thuế với cá nhân, tổ chức theo hƣớng linh hoạt, chủ 

động và cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm chi phí và 

gia tăng hiệu suất công việc. Nó đ y mạnh sự phát triển của ngành thƣơng mại điện tử, 

kinh doanh trên nền tảng số và điều này tạo ra sự phù hợp với xu hƣớng, tốc độ phát 

triển chung của nền kinh tế thế giới. 

Việc triển khai hóa đơn điện tử là một trong các nội dung quan trọng nhằm thúc 

đ y những vấn đề về “chuyển đổi số” tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính cũng nhƣ 

trong những cơ quan nhà nƣớc khác. Nó góp phần mang lại nhiều lợi ích hiện hữu cho 

xã hội nhƣ: tiết kiệm những chi phí cố hữu khi sử dụng hóa đơn truyền thống (hóa đơn 

giấy), tiết kiệm tài nguyên, nguồn nhân, vật lực và ủng hộ các vấn đề về bảo vệ môi 

trƣờng (tiết kiệm một lƣợng lớn giấy in cũng nhƣ giảm thiểu lƣợng rác thải khổng lồ 

xả ra môi trƣờng mỗi năm do các hoạt động kinh tế, tài chính). 

Thứ ba, đối với cơ quan Thuế, cơ quan chức năng, cơ quan nhà nƣớc có liên quan 

Hóa đơn điện tử giúp cơ quan Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về hóa đơn, đáp 

ứng yêu cầu phân tích thông tin phục vụ điều hành, dự báo nhằm tuân thủ luật và quản lý 

những rủi ro. Việc sử dụng hóa đơn điện tử làm thay đổi phƣơng thức quản lý trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến các quy trình nghiệp vụ tự động hóa, giảm thiểu chi 

phí và giúp ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp bỏ trốn, gian lận, trốn thuế. 

Từ những lợi ích kể trên, ta có thể nhận thấy ƣu điểm và ý nghĩa của việc phổ 

biến lƣu hành hóa đơn điện tử trên diện rộng, cụ thể nhƣ: 

- Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành 

chính rƣờm rà và giúp tăng độ chính xác của thông tin, nâng cao hiệu quả công việc, 

tránh tác động vật lý vào tình trạng hóa đơn (cháy, hỏng, thất lạc); 
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- Hạn chế tiếp xúc vật lý giữa con ngƣời trong bối cảnh đại dịch Covid vẫn diễn 

ra hết sức phức tạp; 

- Có quy trình xử lý khép kín với nhiều bƣớc bảo mật, độ chính xác, an toàn cao. 

Chuyên gia kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nhìn nhận, sử 

dụng hóa đơn điện tử góp phần minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân kinh doanh, khắc phục tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập 

hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên) và tình trạng làm giả hóa đơn; 

- Phát hành hóa đơn và đƣợc cơ quan Thuế xét duyệt, chấp nhận nhanh chóng; 

- Cắt giảm bƣớc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho doanh nghiệp, vì thông 

tin hóa đơn điện tử sau khi tạo lập, lƣu hành đã đƣợc gửi và lƣu trữ ở Tổng cục Thuế. 

Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử cũng có những hạn chế có thể nhìn nhận: 

- Hóa đơn trong nhận thức của đại bộ phận ngƣời dân Việt Nam vẫn là chứng từ 

giấy cũng nhƣ thói quen sử dụng tiền mặt dẫn đến áp dụng chậm; 

- Doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng, kinh phí đủ lớn và chủ động triển khai hóa 

đơn điện tử (chi phí cao khi mua phần mềm, bản quyền, thiết bị), nhân lực phải có hiểu 

biết cơ bản về công nghệ thông tin (chi phí đào tạo); 

- Dữ liệu điện tử có thể bị tin tặc tấn công nếu bảo mật không tốt, gây ảnh hƣởng 

nghiêm trọng tới công tác quản lý Thuế; 

- Tâm lý chung ngại thay đổi, phạm vi tiếp cận chƣa đủ trong khi luật Giao dịch 

điện tử khắt khe và khá phức tạp; v.v... 

Song, nhìn chung, hóa đơn điện tử là giải pháp tối ƣu, đƣợc đánh giá cao trong 

nền kinh tế chuyển đổi số với nhiều những ƣu điểm đáng kể trong các hoạt động kinh 

tế, tài chính và đƣợc Bộ Tài chính triển khai áp dụng triệt để. 

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay về định hướng phát triển hóa đơn điện tử: Mục 

tiêu đến 1/7/2022 sẽ phủ sóng sử dụng hóa đơn điện tử 100% theo quy định của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Tích cực rà soát, phân loại tổng thể 

ngƣời nộp thuế, thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh 

doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, tổ chức chu n bị các giải pháp 

và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, v.v... 

Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử hƣớng tới một mạng lƣới kinh tế xanh, lành 

mạnh và đem lại hiệu quả cao, góp phần khẳng định hình thức thiết lập, lƣu trữ và lƣu 

hành hóa đơn, chứng từ này là một giải pháp tối ƣu cho nền kinh tế số tại Việt Nam. 
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Vấn đề kiểm soát thông tin doanh nghiệp 

trong thời đại Công nghệ 4.0 

Chu Kiệt - CQ57/21.01CLC 

rong thời đại bùng nổ về công nghệ và dữ liệu nhƣ hiện nay, an toàn thông tin 

là vấn đề đƣợc nhiều doanh nghiệp quan tâm và đặt lên hàng đầu. Đối với 

doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ nói chung, việc đảm bảo cho sự an toàn của 

những con số tài chính là vấn đề hết sức cần thiết. Những thông tin tài chính thể hiện 

đƣợc sức khoẻ tài chính của công ty, cũng nhƣ khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng và 

những lợi thế thƣơng mại của công ty. Sẽ thật nguy hiểm nếu nhƣ việc bảo mật thông 

tin không đƣợc tốt và và có thể đe doạ đến công ty. 

Lý do doanh nghiệp phải bảo toàn thông tin 

Những thông tin tài chính là những thông tin quan trọng trong công ty. Đảm bảo 

an toàn thông tin là một trong những thách thức đối với doanh nghiệp hiện nay. Bởi vì, 

thông tin đối với doanh nghiệp là một loại tài sản quan trọng. An toàn thông tin là bảo 

vệ cho những tài sản thông tin bằng cách tạo ra những bảo mật cần thiết và bí mật để 

thông tin không thể bị truy cập một cách trái phép. Những thông tin ấy đa phần về 

thông tin tín dụng, thông tin khách hàng và các loại thông tin khác có liên quan. 

Nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ và những ảnh hƣởng tích cực của cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ 4.0, các doanh nghiệp lớn đã và đang thực hiện quá 

trình chuyển đổi số và số hoá toàn bộ thông tin. Doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì 

khả năng lƣu trữ thông tin cũng lớn. Do đó, họ trở thành một trong những mục tiêu béo 

bở của tấn công mạng và mất an toàn thông tin. 

Vấn đề kiểm soát dữ liệu của doanh nghiệp trong thời đại 4.0 

Một khó khăn đó là việc kiểm soát dữ liệu kế toán phức tạp hơn trƣớc, do đó nó 

đòi hỏi những lao động có trình độ công nghệ thông tin cơ bản. Nếu nhân viên kế toán 

không nắm đƣợc các quy trình kế toán từ việc thu nhập, xử lý và nhập dữ liệu, chứng 

từ kế toán đến quy trình xử lý thông tin trên hệ thống các phần mềm kế toán thì việc 

không kiểm soát đƣợc dữ liệu là điều rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có 

hạn, hoặc trình độ chƣa phải là nhân lực chất lƣợng cao, chƣa thể đƣa khoa học công 

nghệ gắn với thực tiễn doanh nghiệp, hoặc có thể sử dụng và vận dụng, nắm bắt khoa 

học công nghệ trong doanh nghiệp, chƣa tận dụng đƣợc khoa học công nghệ hoặc áp 

dụng thành quả của cách mạng 4.0 vào lĩnh vực kế toán. 

T 
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Với tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, ngành kế toán đƣợc 

mở rộng và phát triển. Đối với bộ phận kế toán, việc áp dụng thành quả khoa học công 

nghệ vào công việc kế toán còn góp phần giúp họ giảm áp lực công việc, lƣu trữ số 

liệu tốt hơn và có thể phân tích sâu hơn và chính xác hơn số liệu kế toán của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn nhƣ đã đề cập ở trên, đó là việc khó kiểm soát dữ liệu 

hơn trƣớc. Công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay đã đƣợc 

áp dụng khá nhiều, đa phần chúng ta có thể thấy đó là các sản ph m phần mềm về kế 

toán và phục vụ cho kế toán, bên cạnh đó là các phần mềm soạn thảo văn bản Word, 

phần mềm bảng tính Excel,... hỗ trợ ngƣời làm công tác kế toán trong công việc rất 

nhiều. Tuy đa phần các doanh nghiệp sử dụng phần mềm đó và ứng dụng rất nhiều vào 

công việc nhƣng vì khó kiểm soát nên nhân lực rất ít, đặc biệt nhân lực chất lƣợng cao 

để có thể nắm bắt và quản lý con số thống kê kế toán. Công nghệ sản xuất phần mềm ở 

Việt Nam còn ở mức chƣa nhạy bén và trình độ ứng dụng phần mềm của các doanh 

nghiệp còn đơn giản chủ yếu dừng ở việc sử dụng các phần mềm về ứng dụng văn 

phòng đơn giản nhƣ Words, Excel, Outlook… để soạn thảo văn bản, thiết lập các bảng 

tính toán đơn giản hay gửi email báo giá,trao đổi thông tin,giao dịch với các đối tác… 

hay là các phần mềm kế toán nội địa nhƣ Misa, Fast,…Trong xu thế hội nhập hiện nay, 

một thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp là cần phải làm gì để không ngừng đổi 

mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Với sự phát triển của KHCN, đối với nghề kế toán có mặt trái là gây ra vi phạm 

an ninh thông tin và đảm bảo an toàn thông tin kế toán. Khả năng lƣu trữ thông tin 

trong một cơ sở dữ liệu điện tử tạo điều kiện nhanh hơn, giao tiếp hiệu quả hơn. Trong 

quá khứ, một cá nhân sẽ sàng lọc thông qua toàn bộ hồ sơ giấy tờ để lấy dữ liệu, thì 

nay với công nghệ thực hiện đúng, thông tin có thể đƣợc phục hồi tại các liên lạc của 

một nút. Mặc dù các hệ thống công nghệ thông tin cho phép kinh doanh đƣợc tiến hành 

với một tốc độ nhanh hơn, họ không phải là không xảy ra sai sót của họ. Hệ thống 

công nghệ thông tin là dễ bị vi phạm an ninh, đặc biệt là khi họ có thể truy cập thông 

qua Internet. Nếu không sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp thì mọi cá nhân có thể 

truy cập trái phép vào dữ liệu bí mật. 

Hiện nay, theo khảo sát của Hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam, thách thức 

lớn nhất mà ngành Kế toán hiện phải đối diện là yêu cầu về lao động có trình độ 

công nghệ thông tin. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nguồn nhân lực kế toán của Việt 

Nam đã sẵn sàng hội nhập nhƣng số lƣợng và chất lƣợng còn nhiều hạn chế (có tới 

2/3 sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán chƣa đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng 

xét trên nhiều khía cạnh (Nguyễn Văn Bảo, 2020). Có thể thấy, bên cạnh việc doanh 

nghiệp cần đầu tƣ cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác kế toán và quản trị dữ liệu, thì 

họ vẫn rất cần một lƣợng ngƣời nhất định và có kiến thức không chỉ chuyên ngành 

mà còn phải hiểu biết sâu rộng về các mảng thông tin công nghệ cao, bảo mật hệ 
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thống, vận hành các chƣơng trình và đảm bảo tính bảo mật cho toàn bộ số liệu. Vì 

khi áp dụng khoa học công nghệ, các tính chất về thông tin sẽ gần nhƣ mở, bên cạnh 

đó là sự phát triển của tội phạm công nghệ cao, gián điệp kinh tế,... có thể ảnh hƣởng 

đến doanh nghiệp. 

Đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp về vấn đề kiểm soát an toàn 

thông tin 

Thứ nhất, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà quản lý và cán bộ, công nhân viên 

của công ty cần phải tự nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc bảo mật an toàn thông 

tin, cần phải đƣợc tuyên truyền và ý thức đƣợc tác hại của việc mất thông tin, máy tính 

bị tấn công, nhiễm virus hay các phần mềm xấu độc, gián điệp, mã độc,… từ đó có thể 

chủ động có những biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin. 

Thứ hai, doanh nghiệp cần nâng cao kiến thức không chỉ về chuyên môn cho 

doanh nghiệp, mà còn kỹ năng xử lý thông tin, các tình huống có thể xảy ra thông 

qua các lớp/chƣơng trình đào tạo, hoặc các buổi tập huấn về an toàn thông tin nhằm 

nâng cao tiêu chu n và kiến thức về việc an toàn thông tin cho các cá nhân của  

doanh nghiệp. 

Thứ ba, doanh nghiệp cần tăng cƣờng đầu tƣ thêm hệ thống cơ sở vật chất, hạ 

tầng kỹ thuật. Cần rà soát và cập nhật hệ thống bảo mật, tƣờng lửa và các phần mềm 

bảo mật của công ty, bổ sung những phần mềm hay thiết bị kỹ thuật hỗ trợ, hệ thống 

sao lƣu dữ liệu có độ bảo mật cao, có các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng 

một cách nghiêm túc và triệt để. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tuoitre.vn/mat-an-toan-thong-tin-hiem-hoa-de-doa-khong-tru-mot-ai-2021120718481341.htm 

https://www.ods.vn/tai-lieu/cac-hinh-thuc-tan-cong-mang-pho-bien-hien-nay-va-cach-phong-tranh.html 

https://anninhmang.net/tu-hoc-quan-tri-mang/tu-hoc-an-ninh-mang/mot-so-cach-tan-cong-trong-mang/ 

 
Thư giãn: 

May cho sư tử 

- Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử 
chẳng biết làm thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào 
người em thì… 

Người chồng hồi hộp. 

- Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi… - Người vợ kể tiếp. 

Người chồng thở hắt kết luận: 

- Vậy là may cho nó đấy! 
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Kế toán môi trường trong các  

doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng  

và giải pháp 

Lê Phương Nam - CQ56/22.09  

ế toán môi trƣờng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống kế toán của 

doanh nghiệp, bao gồm kế toán tài chính môi trƣờng và kế toán quản trị môi 

trƣờng. Kế toán môi trƣờng cung cấp các thông tin về hoạt động môi trƣờng 

trong doanh nghiệp, thông tin tiền tệ của chi phí, thu nhập của môi trƣờng và là công 

cụ giúp cho nhà quản trị đƣa ra những quyết định kinh doanh tiết kiệm chi phí, giảm 

rủi ro và nâng cao giá trị doanh nghiệp. 

Thực trạng áp dụng kế toán môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam 

Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng và khan hiếm tài nguyên thiên nhiên đang dần 

trở nên nghiêm trọng, nó đòi hỏi con ngƣời phải quan tâm nhiều hơn để đƣa ra các 

biện pháp khắc phục. Và nhƣ vậy, trong những năm gần đây, thuật ngữ kế toán môi 

trƣờng đƣợc nhắc đến nhiều hơn tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế, Chính phủ nƣớc ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

hƣớng tới sự phát triển bền vững. Cụ thể: 

 Luật Môi trƣờng đƣợc Quốc hội ban hành lần đầu vào năm 1993 và Luật Bảo 

vệ môi trƣờng sửa đổi vào năm 2005. 

 Ngày 15/11/2010, Luật Thuế bảo vệ môi trƣờng (Luật số 57/2010/QH12) đã 

đƣợc thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII. 

 Trên cơ sở đó, ngày 08/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2011/NĐ-

CP quy định về đối tƣợng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế 

bảo vệ môi trƣờng. 

 Bộ Tài chính ban hành các thông tƣ: Thông tƣ số 152/2011/TT-BTC ngày 

11/11/2011 hƣớng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP; Thông tƣ số 159/2012/TT-

BTC ngày 28/09/2012, sửa đổi, bổ sung; Thông tƣ 152/2011/TT-BTC; Thông tƣ số 

156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý 

thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn bắt đầu quan tâm 

đến vấn đề phát triển bền vững, kinh doanh gắn với nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, việc 

K 
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áp dụng kế toán môi trƣờng vào Việt Nam chƣa đƣợc hiện thực hóa do còn tồn tại 

nhiều hạn chế. 

Thứ nhất, mặc dù quan tâm đến vấn đề sử dụng nguồn tài nguyên môi trƣờng tại 

doanh nghiệp nhƣng Chính phủ hiện chƣa ban hành chế độ kế toán cụ thể cho việc tổ 

chức công tác kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp. Các khoản mục chi phí, thu 

nhập môi trƣờng chƣa đƣợc hạch toán riêng biệt, chúng đang bị tính gộp trong các 

khoản mục chi phí, thu nhập khác của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chƣa có tài khoản 

riêng để theo dõi các khoản liên quan đến môi trƣờng. 

Thứ hai, các doanh nghiệp tại Việt Nam còn thờ ơ, chƣa quan tâm hoặc cố ý bỏ qua 

các tác động đến môi trƣờng từ hệ quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Họ lo 

ngại chi phí môi trƣờng sẽ làm cho chi phí hoạt động tăng lên, họ sẽ phải chi trả 1 khoản 

tiền cho bù đắp thiệt hại môi trƣờng, chi phí bảo vệ môi trƣờng, thuế cho hoạt động môi 

trƣờng,… Chi phí phải trả tăng lên đồng nghĩa với việc lợi nhuận của họ bị giảm đi. Vì 

ham muốn lợi ích trƣớc mắt mà không để tâm đến lợi ích dài hạn của việc bảo vệ môi 

trƣờng, nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp còn ở trình độ thấp. 

Thứ ba, Chính phủ nƣớc ta chƣa xây dựng đƣợc ngân hàng dữ liệu môi trƣờng 

làm cơ sở cho việc hạch toán. Số liệu về sử dụng tài nguyên cho các hoạt động kinh tế 

với chức năng là đầu vào của sản xuất tuy có đƣợc hạch toán nhƣng chƣa đầy đủ. 

Thứ tư, mặc dù nƣớc ta đã ban hành các quy định về việc xử phạt hành vi gây 

tác hại đến môi trƣờng, nhƣng việc thực thi vẫn chƣa đƣợc triệt để. Các doanh nghiệp 

vẫn tìm mọi cách để "tránh thuế", "trốn thuế", trong khi cán bộ thực hiện kiểm tra, 

giám sát hoạt động của đơn vị chƣa đƣợc minh bạch, công tâm. 

Thứ năm, Việt Nam chƣa có nhiều chuyên gia nghiên cứu sâu về lĩnh vực kế 

toán môi trƣờng và công tác đào tạo kế toán môi trƣờng còn hạn chế. Hiện tại, đã có 

một số trƣờng đại học đƣa bộ môn kế toán môi trƣờng vào giảng dạy. Tuy nhiên, do 

nhu cầu của xã hội đối với lĩnh vực này còn ít nên số lƣợng trƣờng đại học giảng dạy 

bộ môn này cũng khan hiếm và chất lƣợng còn sơ sài. 

Giải pháp cho kế toán môi trường tại Việt Nam 

Nhìn chung, hệ thống chu n mực về kế toán môi trƣờng trên thế giới tƣơng đối 

hoàn thiện nhƣng ở Việt Nam vẫn chƣa có một quy định cụ thể nào liên quan đến việc 

hạch toán chi phí môi trƣờng nói chung. Đã đến lúc cần phải xây dựng một chế độ kế 

toán liên quan đến vấn đề hạch toán chi phí môi trƣờng và cần có sự vào cuộc của các 

tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp,... để xây dựng hƣớng dẫn, yêu cầu chi tiết trong việc 

bóc tách, theo dõi chi phí môi trƣờng và trình bày thông tin lên Báo cáo tài chính. 

Để điều này từng bƣớc trở thành hiện thực, từ việc nghiên cứu kế toán môi 

trƣờng của các nƣớc trên thế giới, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm để vận 

dụng thực hiện kế toán môi trƣờng tại doanh nghiệp nƣớc nhà. 
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Một là, kế toán môi trƣờng đòi hỏi phải đƣợc xây dựng trên hệ thống văn bản 

pháp luật, chế độ, quy định của Chính phủ. Hệ thống này đƣợc đề ra dựa trên cơ sở 

chu n mực kế toán quốc tế: IAS 1, IAS 16, IAS 38,... Đồng thời, phải có sự thống nhất 

và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Vì là 

một quốc gia đang trong quá trình phát triển còn nhiều khó khăn và chƣa có chuyên 

môn trong lĩnh vực kế toán môi trƣờng, Việt Nam cần có sự trợ giúp từ các tổ chức tài 

chính quốc tế, các chuyên gia kế toán môi trƣờng từ các nƣớc trên thế giới. 

Hai là, cần thay đổi nhận thức của các nhà quản trị doanh nghiệp về lợi ích mà 

từ việc hạch toán chi phí môi trƣờng. Về ngắn hạn, chi phí môi trƣờng có thể làm tăng 

chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp 

giảm đi. Tuy nhiên, về lâu dài, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ giúp 

doanh nghiệp giảm chi phí cho sử dụng nguyên liệu, nguồn nƣớc, chi phí xử lý chất 

thải, chi phí ô nhiễm môi trƣờng phải nộp cho nhà nƣớc,... Từ đây, doanh nghiệp sẽ 

tiết kiệm đƣợc một khoản chi phí lớn, doanh nghiệp có thể dùng khoản này để đầu tƣ 

mở rộng quy mô, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Thực tế từ các 

quốc gia trên thế giới cho thấy, các doanh nghiệp áp dụng kế toán môi trƣờng thì hiệu 

quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, lợi nhuận thu về càng lớn. 

Ba là, tổ chức kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp theo hai nội dung: kế toán 

tài chính môi trƣờng và kế toán quản trị môi trƣờng. Trong đó, Việt Nam có thể học 

hỏi các phƣơng pháp kế toán môi trƣờng đã đƣợc áp dụng thành công tại các quốc gia 

phát triển: phƣơng pháp kế toán dòng luân chuyển vật liệu (MFCA), phƣơng pháp kế 

toán chi phí môi trƣờng dựa trên cơ sở hoạt động (ABC), phƣơng pháp kế toán chi phí 

môi trƣờng theo chu kỳ sống của sản ph m (LCA), phƣơng pháp kế toán chi phí môi 

trƣờng theo dòng chi phí (CFA),... 

Do khái niệm kế toán môi trƣờng chƣa đƣợc biết đến rộng rãi ở Việt Nam và 

nhận thức về bảo vệ môi trƣờng của ngƣời dân chƣa cao nên việc đƣa kế toán môi 

trƣờng vào nƣớc ta cần thực hiện từng bƣớc, từng giai đoạn dƣới sự lãnh đạo quyết liệt 

của Nhà nƣớc. 

Tóm lại: Kế toán môi trƣờng là một công cụ cần thiết không chỉ giúp doanh nghiệp 

đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng mà còn cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Kế toán môi trƣờng cũng 

đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi 

trƣờng cho xã hội, con ngƣời, giúp nền kinh tế phát triển xanh và bền vững. 

Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Kinh tế Môi trường, NXB Tài chính, TS. Nguyễn Đức Lợi, TS. Phạm Văn Nhật 

TS. Phạm Hoài Nam, Học viện Tài chính, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh 

nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Luận án tiến sĩ kinh tế (2016) 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam, 

Tạp chí kế toán và kiểm toán (2019). 
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Sự chuyển mình của ngành Logistics  

và Quản lý chuỗi cung ứng của Việt Nam 

trong bối cảnh kinh tế số 

Lê Huyền Trang; Nguyễn Hồng Hạnh - CQ57/22.04CLC 

Đặt vấn đề 

Trong khối ngành Kinh doanh, Quản lý, bên cạnh các ngành nghề nổi bật nhƣ 

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing… thì vẫn còn một ngành nghề 

giữ vai trò quan trọng trong quá trình thúc đ y phát triển kinh tế hội nhập, đó là ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hiện là ngành còn khá mới ở nƣớc ta, tuy 

nhiên, với thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhƣ hiện nay thì đây là một ngành 

cực kỳ cần thiết để điều hành, thúc đ y sự phát triển kinh tế công nghiệp. Tốc độ phát 

triển của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam hiện nay vô cùng ấn 

tƣợng. Tính tới thời điểm hiện tại có khoảng hơn 2.000 công ty và doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực này và chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian sắp tới. 

Sự phát triển của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hiện nay 

Theo thống kê của một số tổ chức nghiên cứu về logistics cũng nhƣ Viện nghiên 

cứu Logistics của Mỹ cho biết, chi phí cho hoạt động logistics chiếm tới khoảng 10-

13% GDP ở các nƣớc phát triển, con số này ở các nƣớc đang phát triển thì cao hơn 

khoảng 15-20%. 

Nền kinh tế thế giới đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với các tiến bộ vƣợt bậc 

về khoa học-công nghệ và xu hƣớng toàn cầu hóa. Phát triển dịch vụ logistics sẽ thu lại 

lợi nhuận không ngừng cho nền kinh tế đất nƣớc, thúc đ y các hoạt động mua bán, trao 

đổi hàng hóa và giao dịch quốc tế diễn ra dễ dàng hơn. Việt Nam có thêm nhiều cơ hội 

mở rộng quy mô sản xuất ra quốc tế, mang lại nguồn lợi nhuận lớn, thúc đ y kinh tế 

phát triển. Hơn thế nữa, logistics phát triển sẽ kéo theo rất nhiều các ngành khác phát 

triển nhƣ thƣơng mại quốc tế, bảo hiểm, đóng tàu, hàng không… góp phần nâng cao vị 

thế của quốc gia trên thị trƣờng quốc tế. 

Năm 2020, do tình hình Covid-19 nên lĩnh vực logistics toàn cầu bị ảnh hƣởng 

nghiêm trọng. Mặc dù, Chính phủ các nƣớc đã nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa 

và đặc biệt ƣu tiên lƣu thông các mặt hàng hóa thiết yếu, nhƣng do các biện pháp kiểm 

soát dịch bệnh và nhiều công nhân lao động trong lĩnh vực này phải ở nhà, có những 
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thời điểm, toàn bộ hoạt động bị tê liệt, ngƣng trệ do chỉ thị số 16... Trong khi một số 

nơi các hoạt động logistics bị ngƣng trệ vì dịch bệnh, một số phân khúc khác nhƣ 

logistics phục vụ thƣơng mại điện tử lại trở nên quá tải vì số lƣợng ngƣời mua hàng và 

đơn hàng giao tại nhà tăng nhanh chóng một cách đột biến. Trong cả hai trƣờng hợp, 

nếu không có sự chu n bị tốt, các doanh nghiệp dịch vụ logistics và các khách hàng sẽ 

gặp khó khăn rất lớn để thích nghi với hoàn cảnh do dịch bệnh gây ra. Thị trƣờng 

logistics toàn cầu nửa cuối năm 2020 chủ yếu đƣợc thúc đ y bởi việc khôi phục dòng 

chảy thƣơng mại quốc tế sau dịch bệnh. Hơn nữa, các chính sách thuận lợi hóa thƣơng 

mại, kích thích tăng trƣởng kinh tế hậu Covid-19 đƣợc thực hiện bởi Chính phủ cũng 

đang hỗ trợ trong việc mở rộng thị trƣờng. Ngƣợc lại, các yếu tố kìm hãm thị trƣờng là 

thiếu công nhận lao động, nhu cầu sụt giảm và thiếu các công cụ giúp phòng chống 

dịch hiệu quả trong quá trình thực hiện hoạt động logistics. Bị thiệt hại nặng nề nhất 

bởi dịch Covid-19 trong năm 2020 là vận tải hàng hóa đƣờng hàng không. Hiệp hội 

Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã công bố triển vọng tài chính cho ngành vận tải 

hàng không toàn cầu, cho thấy các hãng hàng không dự kiến sẽ mất 84,3 tỷ USD vào 

năm 2020 với tỷ suất lợi nhuận ròng là -20,1%. Doanh thu toàn ngành (gồm cả hành 

khách và hàng hóa) sẽ giảm 50% xuống còn 419 tỷ USD (từ 838 tỷ USD vào năm 

2019). Tổng số lƣợng hàng hóa vận chuyển dự kiến sẽ giảm 10,3 triệu tấn so với năm 

2019 xuống còn 51 triệu tấn trong năm 2020. Sự thiếu hụt nghiêm trọng về năng lực 

vận tải hàng hóa đ y giá cƣớc tăng trong năm 2020. Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ 

là phân khúc lớn nhất trong thị trƣờng vận tải trên thế giới. So với đƣờng hàng không 

và đƣờng thủy thì đƣờng bộ ít chịu tác động của Covid-19 hơn. 

Bên cạnh đó vận tải hàng hóa đƣờng bộ đƣợc coi là một phƣơng thức vận tải 

quan trọng trong bối cảnh dịch. Tuy nhiên, khó khăn hàng đầu của vận tải đƣờng bộ là 

tình trạng thiếu lái xe và năng lực đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các tài xế trong 

điều kiện thiếu hụt nhân lực và dịch bệnh. Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, 

đƣờng bộ tiếp tục đƣợc lựa chọn nhƣ là phƣơng thức vận chuyển phù hợp cho các mặt 

hàng thiết yếu, hỗ trợ cho việc phân phối thực ph m, thuốc men và các sản ph m thiết 

yếu khác. 

Tiếp đến là vận tải hàng hóa đƣờng sắt ít bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh hơn do có 

phạm vi vận chuyển riêng. Năm 2020 cũng chứng kiến những nỗ lực chính sách về 

phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng mạng lƣới đƣờng sắt, ứng dụng khoa học công 

nghệ, “xanh hóa” ngành đƣờng sắt… tại Châu Âu và Bắc Mỹ để hình thành các trung 

tâm trung chuyển và xác lập vai trò của đƣờng sắt nhƣ một mắt xích quan trọng của 

vận tải liên phƣơng thức. 

Trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh vào đầu và giữa năm 

2021 đƣợc nhận định là thời kỳ có nhiều biến động, ảnh hƣởng đặc biệt đến chuỗi cung 

ứng và hoạt động trong công nghiệp sản xuất; nhà xƣởng và các công ty bị thiếu hụt 
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nhân công lao động và những hạn chế di chuyển; kết nối hậu cần ghi nhận sự gián 

đoạn trong việc phân phối sản ph m vì hàng hóa buộc phải phân loại thành thiết yếu và 

không thiết yếu. Bên cạnh đó, hệ thống logistics, chuỗi cung ứng, các kênh phân phối 

và bán lẻ cũng chịu nhiều sức ép trong các vấn đề làm thế nào để vừa đáp ứng các 

chính sách an sinh xã hội, vừa đảm bảo dịch vụ đƣợc vận hành một cách hiệu quả. 

Mặc dù đối mặt với thách thức lớn do ảnh hƣởng bởi dịch bệnh đến nền kinh tế 

toàn cầu nhƣng Logistics Việt Nam đang biến đổi những khó khăn, thách thức đó 

thành những cơ hội lớn. Ngành logistics Việt Nam đã và đang gặt hái nhiều thành công 

trong quá trình phát triển của mình. Theo báo cáo chỉ số logistics thị trƣờng mới nổi 

2021 của Agility - một trong những công ty logistics hàng đầu thế giới, Logistics Việt 

Nam đang có những bƣớc đột phá khi đứng thứ 8 trong số 50 thị trƣờng mới nổi năm 

2021, tăng 3 bậc so với năm 2020. 

Xu hướng phát triển ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam 

* Big data (dữ liệu lớn) 

Ở Việt Nam, ngành Logistics đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng có nhiều hệ 

thống và thiết bị vận chuyển liên kết với nhau, dẫn đến việc có nhiều dữ liệu đƣợc tạo 

ra và thu thập trong một ngày. Big data đã xâm nhập vào tất cả các khía cạnh của 

Logistics và trở thành nền tảng của sự đổi mới trong khối ngành này. Trong tƣơng lai, 

nhu cầu về big data trong Logistics sẽ còn lớn hơn và trải qua nhiều thay đổi từ hội 

nhập toàn cầu. 

Sử dụng big data trong vận hành Logistics có thể giúp các doanh nghiệp dự đoán 

những thay đổi trong cung và cầu dựa trên các dữ liệu có sẵn, quản lý hiệu quả các rủi 

ro tiềm  n trong quá trình hoạt động và chủ động chu n bị cho những thay đổi trong 

tƣơng lai gần. Ngoài ra, phân tích big data có thể cải thiện hiệu quả vận chuyển và 

phân phối, giúp doanh nghiệp logistics tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí trong quá 

trình kinh doanh. Nhờ vậy, các công ty có thể tối ƣu hóa dịch vụ, đồng thời tăng doanh 

thu cũng nhƣ uy tín của mình đối với khách hàng. 

* Sự phát triển của 3PL và 5PL 

3PL - Third Party Logistics hay Cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ ba hoặc 

Logistics theo hợp đồng là việc thuê các công ty bên ngoài để thực hiện các hoạt động 

Logistics. Còn 5PL - Fifth Party Logistics hay Cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ năm 

là loại dịch vụ thị trƣờng thƣơng mại điện tử, quản lý tất cả các bên liên quan trong 

chuỗi phân phối trên nền tảng thƣơng mại điện tử. 

Cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp nƣớc ngoài đã tạo động lực cho các 

doanh nghiệp Việt Nam không ngừng đổi mới và hoàn thiện dịch vụ. Sự phức tạp gia 

tăng trong hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu cùng sự phát triển mạnh mẽ của IoT 
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(Internet of Things) cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng 5PL. Trong đó, 

các nhà cung cấp giải pháp 5PL thƣờng liên kết với các công ty Thƣơng mại điện tử để 

đạt đƣợc mục tiêu tối ƣu hóa chi phí. 

Phát triển và phổ biến dịch vụ Logistics 3PL và 5PL sẽ mang lại rất nhiều lợi ích 

cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đầu tiên là ảnh hƣởng tích cực từ quy trình vận hành 

rõ ràng và chi phí thấp. Việc thuê dịch vụ từ bên ngoài hay kết hợp thƣơng mại điện tử 

sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tập trung vào những điểm mạnh khác của mình, tạo 

ra lợi thế cạnh tranh vƣợt trội. Hơn nữa, 3PL và 5PL còn giúp công ty linh hoạt hơn về 

việc lựa chọn địa điểm, quản lý hàng tồn kho, duy trì trạng thái cân bằng giữa cung và 

cầu, từ đó giúp phục vụ kịp thời, nhanh chóng và chính xác hơn nhu cầu của khách 

hàng. Điều này sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận lớn hơn, nâng cao vị thế của các doanh 

nghiệp trong nƣớc trên thị trƣờng Logistics. Sự phổ biến của dịch vụ Logistics thuê 

ngoài (3PL) và E-logistics - Logistics trên nền tảng thƣơng mại điện tử (5PL) hứa hẹn 

sẽ thúc đ y sự phát triển của thị trƣờng Logistics Việt Nam trong thời gian tiếp theo. 

* Green Logistics (Logistics xanh) 

Logistics xanh là một cụm từ không còn xa lạ với các doanh nghiệp logistics nói 

riêng và ngành Vận chuyển và Chuỗi cung ứng nói chung, đây là một xu hƣớng bao 

gồm những hoạt động, giải pháp giúp làm giảm tác động của chuỗi logistics đến môi 

trƣờng, hƣớng đến sự phát triển bền vững. 

Sau những tác động của dịch bệnh và thiên tai hiện nay, xu hƣớng logistics xanh 

ngày càng đƣợc chú trọng và phát triển với mục đích tính toán và giảm thiểu những tiêu 

cực của hoạt động logistics vào môi trƣờng và hệ sinh thái. Trong Báo cáo tổng quan về 

logistics Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) năm 

2021, vận tải chiếm đến 50% chi phí logistics tại Việt Nam. Do đó, việc ứng dụng 

Logistics xanh đang đƣợc nhiều doanh nghiệp xây dựng và áp dụng vì xu hƣớng này sẽ 

giúp các phƣơng tiện vận tải tiết kiệm nhiên liệu, từ đó làm giảm chi phí vận chuyển. 

Một số giải pháp logistics xanh đang đƣợc nhiều doanh nghiệp logistics áp dụng có thể 

kể đến kiểm soát bao bì xanh, kiểm soát kho xanh, kiểm soát vận tải xanh... 

* Số hóa 

Hiện nay, chi phí logistics tại Việt Nam tuy đã đƣợc cải thiện đáng kể, nhƣng so 

với các nƣớc trong khu vực vẫn còn cao. Do đó, cần cắt giảm chi phí vận tải qua việc 

ứng dụng công nghệ số hóa. Các doanh nghiệp trong ngành Logistics Việt Nam đang 

dần thích ứng, đ y mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào hoạt động logistics trong 

thời gian tới. 

Số hóa có thể giúp chu n hóa quy trình vận hành các hoạt động logistics, tối ƣu 

chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp, giám sát và tăng cƣờng hiệu quả quản lý, đánh 
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giá chất lƣợng dịch vụ. Việc cải thiện tốc độ, tính chủ động và khả năng phục hồi của 

các hoạt động sẽ dẫn đến khả năng đáp ứng của khách hàng lớn hơn và giảm đáng kể 

chi phí logistics trong khi vẫn thúc đ y sự tăng trƣởng doanh thu. 

Thách thức và giải pháp cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại 

Việt Nam 

Về cơ sở hạ tầng: Đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đ y và đảm bảo quá 

trình hoạt động chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp, tuy nhiên hệ thống cơ sở hạ 

tầng tại Việt Nam vẫn gặp nhiều bất cập. Trƣớc ảnh hƣởng của dịch Covid-19 hệ thống 

giao thông hay công nghệ thông tin còn thiếu tính đồng bộ dẫn đến sự khó khăn trong 

việc vận hành các dịch vụ vận chuyển đa phƣơng thức, gây trở ngại cho sự phát triển 

và bắt kịp các xu hƣớng hiện nay của các doanh nghiệp logistics. Để khắc phục tình 

trạng này, nhà nƣớc ta nên sớm cho cải thiện cơ sở hạ tầng, mở cửa lại giao thông vận 

chuyển đến các nƣớc. 

Về nguồn nhân lực: Tại Việt Nam, nguồn nhân lực còn hạn chế cả về số lƣợng 

và chất lƣợng tiếp tục trở thành bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp. Trƣớc 

đây, chỉ có 5-7% tổng số lao động đƣợc đào tạo bài bản về lĩnh vực logistics (theo 

kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam VLA). 

Nhƣng hiện nay các trƣờng Đại học đã và đang đào tạo nên nguồn nhân lực dồi dào, 

chuyên môn sâu; không thể phủ nhận ngành Logistics đang là một ngành rất hot 

những năm trở lại đây. 

Về đổi mới sáng tạo: Nền kinh tế số và tác động của dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi 

các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo để 

thích nghi, phát triển và bứt phá. Công nghệ đổi mới sáng tạo chính là lời giải trong bối 

cảnh các cách thức vận hành truyền thống không thể đáp ứng đƣợc sự thay đổi của thị 

trƣờng. Việc tìm kiếm các ý tƣởng, giải pháp đổi mới sáng tạo trong ngành dịch vụ Vận 

chuyển và Chuỗi cung ứng cần đƣợc quan tâm hơn. Các doanh nghiệp logistics kết nối 

và chia sẻ kinh nghiệm giữa các startup công nghệ trong lĩnh vực logistics cần khuyến 

khích sự đổi mới sáng tạo, thúc đ y chuyển đổi số trong ngành và mang lại những giá trị 

chuyển đổi tích cực để ngành logistics Việt Nam sẵn sàng bứt phá sau đại dịch 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-nuoc/phuc-hoi-chuoi-cung-ung-bang-cong-nghe-logistics-dot-

pha.html 

Báo cáo tổng quan về logistics Việt Nam - Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) năm 

2021. 

Hội thảo phát triển logistics Việt Nam ngang tầm quốc tế. 

Theo Báo cáo logistics Việt Nam 2020. 
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Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng 

thẩm định tín dụng đối với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay 

Đỗ Hữu Khánh - CQ59/06.02CLC 

iện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang ngày càng khẳng định 

vị thế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Hàng năm, các DNNVV đóng 

góp tới 40% GDP và thu hút gần 60% lao động. Vì thế, việc hỗ trợ các 

DNNVV để làm động lực phát triển kinh tế từ lâu đã đƣợc các nhà quản lý 

và các nhà nghiên cứu kinh tế, hoạch định chính sách quan tâm và tìm mọi biện pháp 

thúc đ y. Năm 2017, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đƣợc ban hành. Ngày 

26/08/2021, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đƣợc Chính phủ ban hành, 

trong đó có đề cấp tới việc hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ trong cho vay đối với các DNNVV. 

Nắm bắt đƣợc định hƣớng phát triển cũng nhƣ nhu cầu vốn sẽ ngày một cao của các 

DNNVV, các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) nói chung hiện nay cũng đang ban hành 

nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay, đồng thời cũng định hƣớng 

chuyển dịch cơ cấu tín dụng từ bán buôn sang bán lẻ. Bên cạnh đó, các ngân hàng đang 

nỗ lực kích cầu thị trƣờng thông qua các chƣơng trình ƣu đãi lãi suất, tiện ích miễn phí 

hoặc miễn giảm dịch vụ… hƣớng tới doanh nghiệp, nhất là DNNVV. Điều này sẽ tiếp 

thêm nhiều nguồn vốn giá rẻ trong bối cảnh sản xuất - kinh doanh đang hết sức khó 

khăn nhƣ hiện nay. Các DNNVV với đại đa số là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

cùng với đặc thù quy mô nhỏ, ít tài sản bảo đảm, phân tán và kéo theo đó là hàng loạt 

các đặc điểm về quản lý doanh nghiệp cũng đã tạo nên các đặc trƣng trong việc tiếp 

cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Chất lƣợng th m định tín dụng đối với các DNNVV chịu ảnh hƣởng bởi nhiều 

nhân tố, các nhân tố này có thể ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả và chất 

lƣợng th m định tín dụng của ngân hàng. Những nhân tố này có thể chia làm nhân tố 

khách quan và nhân tố chủ quan cụ thể là: 

* Nhân tố bên trong các ngân hàng 

Thứ nhất, trình độ, năng lực và ý thức của cán bộ thẩm định cho vay 

Chất lƣợng th m định tín dụng của các DNNVV phụ thuộc rất lớn vào ngƣời 

th m định. Vì, cán bộ th m định cho vay là ngƣời trực tiếp thu thập, khai thác và xử lý 

thông tín của khách hàng để từ đó phân tích và tính toán các tiêu chí tài chính, xác định 

H 
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hiệu quả kinh doanh của các phƣơng án sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn 

ngân hàng tài trợ vốn. Ngoài ra, cán bộ tín dụng còn th m định tƣ cách pháp nhân, 

năng lực tài chính… của khách hàng để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo xem xét và ra 

quyết định có cấp tín dụng hay không. Nhƣ vậy, việc phát triển, dự báo các thông tin 

trong tƣơng lai, hay việc thực hiện đúng hay không đúng quy trình tín dụng, nội dung 

th m định… nói một cách khác chất lƣợng th m định cho vay có chất lƣợng hay không 

phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ chuyên môn và ý thức của cán bộ th m 

định. Nếu một cán bộ th m định có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm thực tế 

nhiều, am hiểu nhiều về lĩnh vực th m định và có ý thức trong công việc th m định thì 

sẽ làm cho chất lƣợng th m định tín dụng đƣợc nâng cao và ngƣợc lại. 

Thứ hai, trình độ tổ chức quản lý của ngân hàng và phòng tín dụng 

Việc th m định cho vay là một quá trình gồm nhiều hoạt động có liên quan mật 

thiết với nhau. Vì vậy, nó cần đƣợc tổ chức một cách hợp lý cả về cơ cấu và nhân sự. 

Nếu không có sự phân công công việc và trách nhiệm một cách rõ ràng giữa các thành 

viên sẽ dẫn đến công việc chồng chéo, làm tăng thời gian, chi phí và làm giảm tính 

linh động, sáng tạo của cán bộ th m định. Mặt khác, nó còn xảy ra hiện tƣợng trốn 

tránh, đùn đ y trách nhiệm giữa cán bộ tín dụng, cán bộ th m định với nhau. 

Thứ ba, nguồn thông tin mà ngân hàng khai thác và sử dụng khi thẩm định để 

cho vay 

Để công tác th m định cho vay đạt chất lƣợng tốt thì yêu cầu đặt ra là phải có đƣợc 

nguồn thông tin và việc xử lý các nguồn thông tin đó. Trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng 

nhƣ hiện nay, nếu ngƣời nào biết nắm bắt đƣợc thông tin, khai thác thông tin và tận dụng 

tốt các thông tin đó một cách hiệu quả thì ngƣời đó sẽ có lợi thế hơn hẳn so với ngƣời 

khác. Trong lĩnh vực ngân hàng, với sự cạnh tranh ngay ngắt giữa các tổ chức tín dụng 

nhƣ hiện nay, việc cấp tín dụng và đặc biệt là tín dụng, nếu ngƣời th m định càng nắm 

đƣợc nhiều thông tin chính xác, kịp thời bao nhiêu sẽ càng làm tăng sự chính xác trong 

hoạch định, dự báo trƣớc khi quyết định cấp tín dụng, khi đó sẽ làm tăng chất lƣợng 

th m định tín dụng cho vay. Mặt khác, khi thông tin đƣợc lấy từ nguồn kém tin cậy, 

không đầy đủ, chính xác và không cập nhật sẽ làm giảm chất lƣợng th m định. 

* Nhân tố bên ngoài ngân hàng 

Ngoài những nhân tố chủ quan tiêu biểu ảnh hƣởng đến chất lƣợng th m định tín 

dụng của ngân hàng ở trên, thì các nhân tố khách quan cũng có ảnh hƣởng không nhỏ 

đến chất lƣợng th m định tín dụng của ngân hàng, cụ thể là: 

Thứ nhất, hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước 

Đây có thể coi là hành lang pháp lý quan trọng, định hƣớng cho sự tồn tại và phát 

triển của các doanh nghiệp nói chung và của các NHTM nói riêng. Một hệ thống pháp 

luật ổn định, đồng bộ, phù hợp với hiện tại và xu thế phát triển, sẽ giúp doanh nghiệp tổ 

chức và nghiên cứu để đƣa ra những phƣơng án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, khi đó 

sẽ giúp ngân hàng đƣa ra những quyết định tài trợ vốn cho doanh nghiệp một cách hiệu 

quả, ngƣợc lại, nếu một hệ thống pháp luật kém ổn định, thiếu đồng bộ, không phù hợp 
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với hiện tại và xu hƣớng phát triển sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn 

trong việc nghiên cứu, tổ chức và dự báo trƣớc những thay đổi của thị trƣờng, do đó sẽ 

gặp phải những sai lầm trong quá trình xây dựng và thực hiện các phƣơng án sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và 

làm tăng khả năng không trả đƣợc nợ của doanh nghiệp đối với ngân hàng. 

Thứ hai, sự phát triển của hệ thống thị trường tài chính 

Hiện nay, thị trƣờng tài chính Việt Nam tuy có phát triển nhƣng còn có nhiều 

khiếm khuyết, phát triển chƣa đồng bộ, để lại nhiều lỗ hổng nhƣ: Thông tin còn chậm, 

chƣa đầy đủ và thiếu chính xác; Công tác nghiên cứu, dự báo về thị trƣờng còn nhiều 

yếu kém, việc minh bạch hoá hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

còn nhiều hạn chế… những điều đó đã ảnh hƣởng đến việc phân tích các báo cáo, đánh 

giá, dự báo thị trƣờng thiếu chính xác do thiếu thông tin, số liệu… Vì vậy, ảnh hƣởng 

lớn đến chất lƣợng th m định tín dụng của ngân hàng. 

Thứ ba, sự biến động xấu của môi trường tự nhiên 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  chịu ảnh hƣởng bởi các yếu tố có thể 

định lƣợng, ngoài ra nó cũng ảnh hƣởng bởi các yếu tố định tính nhƣ: Sự biến động 

của môi trƣờng tự nhiên làm tăng dịch bệnh, bão, lũ lụt… những yếu tố này đã ảnh 

hƣởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ nhƣ: Một doanh 

nghiệp nhập hàng hoá từ nƣớc ngoài về để tiêu thụ tại thị trƣờng Việt nam, lúc này trên 

thị trƣờng đang rất thiếu mặt hàng hoá đó, cán bộ th m định tín dụng đi th m định 

phƣơng án kinh doanh của doanh nghiệp rất hiệu quả và ngân hàng chấp nhận cấp tín 

dụng cho doanh nghiệp, nhƣng trong quá trình nhập kh u do mƣa, bão hàng không về 

kịp và khi về đến nơi thì thị trƣờng đã gần nhƣ bão hoà, dẫn đến kết quả kinh doanh 

kém hiệu quả, làm cho việc trả nợ của doanh nghiệp cho ngân hàng bị hạn chế… Nhƣ 

vậy, sự biến động xấu của môi trƣờng tự nhiên sẽ làm ảnh hƣởng không nhỏ đến chất 

lƣợng th m định tín dụng của ngân hàng đối với các DNNVV. 

Thứ tư, sự biến động về kinh tế, chính trị và xã hội ở khu vực và thế giới như: 

Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, lạm phát… những điều này sẽ ảnh hƣởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các DNNVV, làm cho các DNNVV làm ăn kém hiệu quả, 

khi đó các DNNVV sẽ không có đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân 

hàng, nhƣ vậy, sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng th m định tín dụng của các DNNVV. 

Tóm lại, chất lƣợng th m định tín dụng nói chung và chất lƣợng th m định tín 

dụng DNNVV nói riêng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh 

doanh của các NHTM. Chất lƣợng tín dụng đƣợc đo lƣờng bằng nhiều chỉ tiêu và bị 

tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau bắt nguồn từ cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Tài liệu tham khảo: 
Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, PGS.TS. Đinh Xuân Hạng, Nhà xuất bản Tài chính. 

TS. Nguyễn Minh Kiều (2018), Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ cấp tín dụng và thẩm định tín dụng, NXB 

Thống kê. 

Luật hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 có hiệu lực từ 01/01/2018. 
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Risk transmissions between Bitcoin and 

traditional financial assets  during the 

covid-19 era: The role of global 

uncertainties 
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itcoin is becoming more integrated into the global financial system every 

year. The market capitalisation of Bitcoin has exceeded the threshold of $1T 

in March 2021, a year after the starting of the world COVID-19 pandemic. 

Although the market capitalisation of Bitcoin decreased around $600B in July 2021, 

Bitcoin still  incorporates a dominant role within the global cryptocurrency market, 

which features a market cap of around $1.3T. It is also important to notice that the 

dominance of Bitcoin has been steadily reducing with the introduction of Altcoins 

(Elsayed, A. H., Gozgor, G., & Lau, C. K. M. (2021). Causality and Dynamic 

Spillovers among Cryptocurrencies and Currency Markets. International Journal of 

Finance and Economics, but Bitcoin still has almost three-folds higher market cap than 

the runner cryptocurrency (Ethereum). 

Figure: Directional Connectedness Network of Pairwise Return Spillovers 

 

Notes: This diagram shows the average pairwise directional return spillovers among all possible pairs of 

variables in the model. A node's colour implies whether a variable is a net transmitter/receiver of return spillovers. 

The red colour indicates a net transmitter, while the green colour shows a net receiver, respectively. Furthermore, 

the thickness and arrows' colour represents the average return spillover magnitude and strength between each pair. 

Red indicates strong, navy shows moderate, and green refers to weak return spillovers. 

In light of these developments, this internal magazine analyses return and price 

volatility connectedness between Bitcoin and traditional financial assets (Crude Oil, Gold, 

Stocks, Bonds, and the USD). It also includes the role of global uncertainty measures (the 

EPU, the TEU, and the VIX) to address the catalyser impact of global uncertainty during 

B 



43 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 05/2022 

  

the Covid-19 pandemic on the relationship between Bitcoin and traditional financial 

markets. This issue also links empirical exercises to the previous empirical researchs, 

which use the global uncertainty measures as the driver of the returns and the price 

volatility in Bitcoin and other cryptocurrency markets (see e.g., the VIX in Bouri E., 

Gupta, R., Tiwari, A. K., & Roubaud, D. (2017). Does Bitcoin Hedge Global Uncertainty? 

Evidence from Wavelet-based Quantile-in-quantile Regressions. Taken from Finance 

Research Letters, 23, 87-95, the EPU in Demir E., Gozgor, G., Lau, C. K. M., & Vigne, S. 

A. (2018). Does Economic Policy Uncertainty Predict the Bitcoin Returns? An Empirical 

Investigation. Taken from Finance Research Letters, 26, 145-149, and the TEU in Wu W., 

Tiwari, A. K., Gozgor, G., & Leping, H. (2021). Does Economic Policy Uncertainty Affect 

Cryptocurrency Markets? Evidence from Twitter-Based Uncertainty Measures. Taken 

from Research in International Business and Finance, 58, 101478. Furthermore, Fang L., 

Bouri, E., Gupta, R., & Roubaud, D. (2019). Does Global Economic Uncertainty Matter 

for the Volatility and Hedging Effectiveness of Bitcoin? Taken from International Review 

of Financial Analysis, 61, 29-36. Extend the results of Demir E., Gozgor, G., Lau, C. K. 

M., & Vigne, S. A. (2018). Does Economic Policy Uncertainty Predict the Bitcoin 

Returns? An Empirical Investigation. Taken from Finance Research Letters, 26, 145-149 

and find that the global EPU measure is a driving factor of the returns and the price 

volatility of Bitcoin. Follow Wu  S., Tong, M., Yang, Z., & Derbali, A. (2019). Does Gold 

or Bitcoin Hedge Economic Policy Uncertainty? Taken from Finance Research Letters, 

31, 171-178, demonstrate that Bitcoin has more hedging capacity than Gold during times 

of economic policy uncertainty shocks. Taken from Gozgor G., Tiwari, A. K., Demir, E., 

& Akron, S. (2019). The Relationship between Bitcoin Returns and Trade Policy 

Uncertainty. Taken from Finance Research Letters, 29, 75-82, observe the significant 

hedging feature of Bitcoin against trade policy uncertainty shocks in the United States. 

Following the spirit of Demir E., Gozgor, G., Lau, C. K. M., & Vigne, S. A. (2018). Does 

Economic Policy Uncertainty Predict the Bitcoin Returns? An Empirical Investigation. 

Taken from Finance Research Letters, 26, 145-149, show that the Chinese EPU has a 

significant capacity to predict Bitcoin returns, and the impact is negative. In a further 

study, Yen K.C., & Cheng, H.P. (2021). Economic Policy Uncertainty and 

Cryptocurrency Volatility. Taken from Finance Research Letters, 38, 101428, demonstrate 

that the Chinese EPU can successfully predict the price volatility of Bitcoin. However, 

Wang et al. (2019) find an insignificant impact of the EPU on the price volatility of 

Bitcoin.  Follow Colon F., Kim, C., Kim, H., & Kim, W. (2021). The Effect of Political 

and Economic Uncertainty on the Cryptocurrency Market. Taken from Finance Research 

Letters, 39, 101621, also observe that cryptocurrencies have a weak hedging capacity 

against economic policy uncertainty shocks, especially during optimistic economic 

expectations. 

The findings in this internal magazine have several implications on portfolio 

allocations and diversification benefits. Specifically, if there is a well-diversified 

portfolio, there will be a decline in the return and the volatility spillovers among assets 

and uncertainty measures. Therefore, it can be suggested that efficient portfolio 
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allocations can hedge the market risks related to uncer tainty shocks. However, if there 

will be a significant increase in the returns and volatility spillovers among financial 

markets and uncertainty measures, the spillover effects reduce diversification benefits. 

In this case, uncertainty shocks can create systematic risks, which are not subject to 

hedging features. Therefore, findings on the Bitcoin-Traditional Financial Assets-

Uncertainty Measures system have important implications for portfolio diversification 

benefits and effective risk management. 

Total spillover indices have reached unprecedented levels during the Covid-19 

period. This evidence is in line with the hypothesis provided by previous researchs 

(follow So M. K., Chu, A. M., & Chan, T. W. (2021)). Impacts of the Covid-19 

Pandemic on Financial Market Connectedness. Taken from Finance Research Letters, 

38, 101864, that there is a significant connectedness during the period of high-level 

uncertainty, such as observed during the Covid-19 era. Results confirm this hypothesis 

since the high level and persistence return and volatility spillovers are observed across 

Bitcoin and financial markets during the Covid-19 era. This evidence implies decreasing 

diversification benefits, especially during the Covid-19 crisis. 

This paper analyses the return connectedness and the therefore price volatility 

connectedness between Bitcoin, traditional financial assets (Crude Oil, Gold, Stocks, 

Bonds, and also the USD), and major global uncertainty measures (the EPU, the TEU, 

and the VIX) from April 29, 2013 to June 30, 2020. For this purpose, the time-varying 

parameter vector is utilised autoregression model, dynamic connectedness approach, 

and network analyses. Furthermore, the causality-in-variance LM and the Fourier LM 

tests are applied to detect the causality direction in-variance. According to 

observations, total spillover indices reached unprecedented levels during the Covid-19 

period and remain high. Since then, the high return and volatility spillovers across 

markets during the Covid-19 pandemic are confirmed. During the Covid-19 era, 

Bitcoin has been a net receiver of return spillovers from other markets, and it’s been a 

net transmitter of volatility spillovers to other markets. However, Bitcoin has been 

weakly connected over the full sample period. Therefore, we concluded that Bitcoin 

plays a major role within the volatility transmission during the Covid-19 period. 

Future studies on this subject can focus on other cryptocurrencies to examine 

their relationships between traditional financial markets. At this stage, future papers 

can include emerging and global exchange rates. Another research plan is that to target 

on new measures of global uncertainty. For instance, people have limited knowledge 

of the effects of Twitter-based uncertainty measures on the connection between 

cryptocurrencies and traditional financial markets. These research topics can be 

examined by utilising new econometric techniques. 
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“One-stop Bank” và hệ sinh thái  

tài chính đa tiện ích  

cho khách hàng cá nhân 
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rong cuộc đua chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở các ngân hàng, mô hình 

“One-stop Bank” - một điểm đến, đa dịch vụ đƣợc xem là hƣớng đi mới giúp 

ngân hàng có lợi thế lớn khi khách hàng cá nhân có thể sử dụng cả hệ sinh 

thái tài chính đƣợc thiết kế riêng từ sản ph m tiền gửi, thanh toán, vay vốn,… 

Xuất phát từ khái niệm của “One-stop Shop” - cửa hàng một điểm đến, đây là 

mô hình xuất hiện đầu tiên và phổ biến ở lĩnh vực bán lẻ, khi doanh nghiệp cung cấp 

nhiều sản ph m, dịch vụ chỉ tại một vị trí, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm, lựa chọn 

trong một lần đến cho khách hàng. Tại Việt Nam, các trung tâm thƣơng mại nhƣ 

Vincom, Crescent Mall, Aeon Mall, Lotte Mart,… hay các tổ hợp quần thể du lịch 

nghỉ dƣỡng kết hợp mua sắm giải trí đã ứng dụng thành công mô hình này. Dựa trên 

những tiện ích và thành công của mô hình “One-stop Shop”, gần đây các ngân hàng đã 

và đang áp dụng với tên gọi “One-stop Bank”. Nhƣ vậy, có thể hiểu đơn giản: One-

stop Bank là mô hình ngân hàng một cửa, hỗ trợ khách hàng thực hiện hàng loạt các 

dịch vụ khác nhau từ mở tài khoản thanh toán, vay vốn, gửi tiết kiệm,… chỉ trên 1 ứng 

dụng hoặc trang web điện tử của ngân hàng. 

Lợi ích khi triển khai mô hình One-stop Bank 

Thứ nhất, tiết kiệm thời gian và công sức cho cả khách hàng và ngân hàng 

Theo các chuyên gia, so với việc tìm đến nhiều sản ph m riêng biệt cho từng loại 

nhu cầu khác nhau, “One-stop Bank” cho phép khách hàng tiết kiệm rất nhiều thời gian 

và công sức chỉ bằng vài thao tác qua điện thoại, máy tính. Hơn thế nữa, nhờ công 

nghệ định danh trực tuyến eKYC (electronic Know Your Customer), ngân hàng có thể 

định danh khách hàng thông qua internet dựa vào các thông tin sinh trắc học 

(biometrics), nhận diện khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo (AI),… khách hàng có thể dễ 

dàng mở tài khoản tại nhà đồng thời trải nghiệm hoàn toàn tất cả những dịch vụ từ 

ngân hàng. Ngoài ra, các ngân hàng thƣơng mại có thể thiết kế những sản ph m riêng 

cho từng phân khúc theo nhu cầu thực tế của khách hàng. Thay vì phải đi một ngân 

hàng để gửi tiết kiệm, rồi tìm hiểu thêm sản ph m khác để vay vốn đầu tƣ kinh doanh 

bất động sản, để mua bảo hiểm, thì nay đều đƣợc đáp ứng chỉ với một gói sản ph m. 

T 
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Mô hình này đồng thời cũng hỗ trợ các ngân hàng hạn chế tối đa thời gian trong 

việc xử lý các chứng từ, hồ sơ khi tất cả các công đoạn đều đƣợc thực hiện tự động hoá 

dựa trên phần mềm. Đồng thời, việc cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau chỉ trong 1 gói 

sản ph m giúp các ngân hàng giảm bớt thời gian và công sức trong công tác marketing 

bởi thay vì phải chia thời gian để quảng bá nhiều sản ph m, dịch vụ khác nhau thì nay 

ngân hàng chỉ cần quảng bá một gói sản ph m trong cùng 1 khoảng thời gian mà vẫn 

thu hút đƣợc khách hàng. 

Thứ hai, tối đa hoá lợi nhuận và doanh thu cho ngân hàng 

Khi áp dụng và triển khai mô hình “One-stop Bank”, các ngân hàng có thể cung 

ứng nhiều sản ph m dịch vụ chỉ trong 1 gói sản ph m. Theo đó, các ngân hàng có thể 

gia tăng lợi ích cho khách hàng và gia tăng thu nhập thông qua phí dịch vụ thu từ 

khách hàng hay từ các đối tác kinh doanh. Ngoài ra, khi lợi nhuận biên chịu sức ép 

giảm sút do nền kinh tế trì trệ, các ngân hàng cần mở rộng sản ph m dịch vụ để duy trì 

khả năng sinh lời. Các gói sản ph m, dịch vụ vừa đem lại giá trị cao hơn cho khách 

hàng vừa hỗ trợ ngân hàng tăng thu nhập nhờ việc tăng doanh thu, tăng phí dịch vụ và 

có thêm nguồn vốn. 

Thứ ba, hỗ trợ ngân hàng thu hút khách hàng mới, giữ chân các khách hàng cũ 

Việc thuyết phục và tƣ vấn khách hàng sử dụng các gói sản ph m phù hợp theo 

từng nhu cầu và điều kiện của khách hàng giúp khách hàng chỉ cần sử dụng một gói sản 

ph m mà vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu đa dạng của họ. Điều này không chỉ giúp 

khách hàng cảm thấy hài lòng mà còn gia tăng trải nghiệm của khách hàng đối với các 

dịch vụ của ngân hàng. Từ đó, các khách hàng cũ sẽ muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng 

và các khách hàng mới sẽ muốn tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. 

Thứ tư, tăng tính cạnh tranh cho ngân hàng 

Mặc dù hiện nay thị trƣờng tài chính ngân hàng ngày càng đƣợc tự do hoá nhƣng 

trên góc độ sản ph m dịch vụ thì dù ít, dù nhiều, các sản ph m trong một thị trƣờng 

khá tƣơng đồng do các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp là giống nhau. Việc tạo ra các 

gói sản ph m mở ra một hƣớng đi mới cho các ngân hàng để áp dụng các chính sách 

giá, tăng sức cạnh tranh. 

Từ khái niệm và những lợi ích của “One-stop Bank”, hệ sinh thái tài chính 

đa tiện ích ra đời 

Việc các ngân hàng thƣơng mại cung cấp nhiều dịch vụ tại một điểm đến nhƣ mô 

hình của “One-stop Bank” ngoài việc đem lại nhu cầu trải nghiệm liền mạch cho khách 

hàng mà còn là xu hƣớng phát triển tiếp theo trong thời gian tới. 

Sau những ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19 cùng chủ trƣơng làm theo Nghị 

quyết 128 của Chính phủ về việc “Hƣớng tới bình thƣờng mới”, đa dạng hoá sản 

ph m, phát triển hệ sinh thái theo mô hình đa kênh sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho 

khách hàng, đáp ứng kì vọng vào giải pháp “all-in-one-app” thuận tiện và đơn giản 



47 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 05/2022 

  

trong giao dịch tài chính. Trong đó, thanh toán đƣợc coi là điểm kết nối liền mạch các 

dịch vụ và kết nối hệ sinh thái tài chính số với khách hàng. Phần lớn các ngân hàng 

hiện nay đang mở rộng mạng lƣới đối tác và tích hợp hàng trăm tiện ích thanh toán 

trên ngân hàng số nhƣ thanh toán hoá đơn điện, nƣớc, viễn thông, thƣơng mại điện tử, 

ví điện tử hay đặt vé máy bay, khách sạn…, đồng thời tiếp tục gia tăng các dịch vụ tài 

chính và phi tài chính nhằm phục vụ 360 độ nhu cầu của khách hàng. 

Bên cạnh việc mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng, hệ sinh thái 

đa tiện ích cũng giúp ngân hàng tối ƣu dữ liệu và thấu hiểu hành vi ngƣời dùng, tiết 

kiệm chi phí trong vận hành và nâng cao an toàn bảo mật hơn so với các sản ph m 

riêng lẻ. Việc bán chéo các sản ph m dịch vụ trong hệ sinh thái cũng thúc đ y ngân 

hàng tăng doanh thu, mở rộng thị phần và đặc biệt nâng cao năng lực cạnh tranh không 

chỉ trong ngành mà còn đối với các doanh nghiệp fintech. 

Báo cáo Vietnam Fintech Report 2020 cũng nêu rõ số lƣợng startup trong lĩnh 

vực Fintech ở Việt Nam tăng gấp gần ba lần về số lƣợng từ năm 2017 (44 startup) đến 

2020 (123 startup). Trong đó, thanh toán vẫn là phân khúc lớn nhất, chiếm 31% tổng 

số lƣợng các startup fintech với hơn 20 triệu ngƣời dùng và còn tăng trƣởng mạnh mẽ 

trong thời gian tới. 

Cũng bởi lẽ đó, các ngân hàng hợp tác với các công ty Fintech để triển khai công 

nghệ mới, thúc đ y sự đổi mới và đa dạng dịch vụ trong thời đại công nghệ số. Hiện 

nay, nhiều ngân hàng nhƣ Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, TPbank... đã 

liên kết với ví MoMo. Ngoài ra, Vietcombank hợp tác với Công ty CP Di động Trực 

tuyến (M_Service) thực hiện dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ ở nông thôn. Vietinbank 

hợp tác với 7 công ty Fintech nhằm đƣa ra các sản ph m mang yếu tố công nghệ và tài 

chính. Ngân hàng Quân đội (MB) đã hợp tác với Boomerang Technology cho ra đời 

sản ph m eMBee Fanpage, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính cơ 

bản nhƣ tra cứu số dƣ, chuyển tiền, gửi tiết kiệm. Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt 

Nam (BIDV) cũng đã kết nối với 30/41 Fintech ở Việt Nam để cung cấp hệ sinh thái 

với hơn 2000 dịch vụ, tiện ích. 

Nhìn chung, gia tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng thông qua hệ sinh thái 

số là xu thế tất yếu trong cuộc đua cạnh tranh của ngành ngân hàng. Điều này vừa 

mang đến cơ hội bứt phá vừa đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi các ngân hàng cần 

hoạch định chiến lƣợc rõ ràng trong việc tận dụng hạ tầng công nghệ có sẵn hoặc liên 

kết hợp tác với bên thứ ba để triển khai hiệu quả. 

Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái tài chính đa tiện ích cho 

khách hàng cá nhân 

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách. Bất kỳ hoạt động kinh doanh 

nào muốn phát triển đƣợc đều phải đƣợc thực hiện trên cơ sở một môi trƣờng pháp lý 

đầy đủ, rõ ràng, đồng bộ. Các ngân hàng chỉ có thể phát triển các tiện ích tài chính khi 

tính pháp lý của nó đƣợc thừa nhận và khách hàng cũng chỉ yên tâm sử dụng khi có 
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các khuôn khổ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Ngoài ra, đây cũng là 

chất xúc tác giúp hệ sinh thái tài chính đƣợc mở rộng, đa dạng hơn và đạt đƣợc những 

tăng trƣởng nhất định trong thời gian tới. Bởi vậy, cơ chế và chính sách của Chính phủ 

cần ngày càng hoàn thiện, ổn định để đảm bảo thông suốt các hoạt động. 

Thứ hai, cần có định hƣớng và kế hoạch xây dựng hệ sinh thái tài chính một 

cách cụ thể và có khoa học. Trƣớc mắt, việc xây dựng hệ sinh thái đa tiện ích là xu 

hƣớng mang tính sống còn với các ngân hàng. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ sinh thái 

tràn lan, thiếu định hƣớng sẽ không mang lại hiệu quả thậm chí còn dễ xảy ra rủi ro 

cho cả khách hàng và ngân hàng. Bởi vậy, các ngân hàng cần tiến hành thu thập và 

phân tích các thông tin về nhu cầu của khách hàng, sau đó nghiên cứu để đƣa ra những 

sản ph m, dịch vụ phù hợp, đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Một vài nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng, một hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hằng ngày của ngƣời 

dùng sẽ là cách tiếp cận khách hàng tốt nhất. 

Thứ ba, đảm bảo tính an toàn cho các hoạt động, hạn chế rủi ro. Do đặc thù của 

ngành ngân hàng là những hoạt động liên quan đến tiền tệ, bởi vậy vấn đề an toàn và 

công tác hạn chế rủi ro chính là thứ mà cả ngân hàng lẫn khách hàng đều quan tâm. 

Nếu không đảm bảo tính bảo mật, khách hàng có nguy cơ bị lợi dụng cho những giao 

dịch bất chính và thiệt hại tài sản không mong muốn. Để có thể phát triển hệ sinh thái 

tài chính đa tiện ích một cách bền vững, các ngân hàng cần đảm bảo sự an toàn cho 

khách hàng khi sử dụng các tiện ích, từ đó duy trì đƣợc lòng tin của khách hàng, nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ. Để có thể làm đƣợc điều đó, các ngân hàng cần nghiên cứu, 

lựa chọn các đối tác công nghệ uy tín và phù hợp. Ngoài ra, hệ sinh thái cần đồng nhất 

và có cơ chế quản trị rủi ro nhƣ bảo mật, quản lý dữ liệu nội bộ, dữ liệu khách hàng. 

Thứ tư, tiếp tục đầu tƣ củng cố nền tảng công nghệ, tăng cƣờng khai thác tiện ích, 

tạo các sản ph m có giá trị gia tăng phục vụ khách hàng. Công nghệ chính là yếu tố quyết 

định tới sự phát triển của hệ sinh thái tài chính đa tiện ích. Tập trung khai thác 3 thành tựu 

cơ bản, gồm: Vạn vật kết nối, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, bởi chúng gắn liền với việc vận 

hành, cũng nhƣ cung cấp các sản ph m, dịch vụ hiện đại, phù hợp với thị hiếu của khách 

hàng. Đồng thời, đ y nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Chiến lƣợc tài chính toàn diện, 

trong đó nhấn mạnh vai trò ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích sự phát triển hợp 

tác giữa ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính Fintech. 
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Dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam 

trước yêu cầu hội nhập 

Hoàng Phương Thảo; Nguyễn Hồng Hạnh - CQ57/22.04CLC 

ền kinh tế nƣớc ta sau 30 năm đổi mới và mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã 

đạt đƣợc những kết quả khả quan, trong kết quả đó có sự đóng góp không 

nhỏ của các hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán. Sự phát triển ngày càng 

đa dạng và có chiều sâu của các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đã 

đóng góp tích cực vào công cuộc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn 

lực trong và ngoài nƣớc cho đầu tƣ phát triển, tạo môi trƣờng thuận lợi cho các thành 

phần kinh tế. Mặt khác, sự phát triển của các loại hình dịch vụ này góp phần nâng cao 

tính minh bạch trong các hoạt động kinh tế, góp phần đảm bảo sự lành mạnh và an 

ninh trong hệ thống tài chính quốc gia. Trong cơ chế thị trƣờng và sự phát triển mạnh 

mẽ của các loại hình dịch vụ kế toán, kiểm toán, đặc biệt là xu hƣớng hội nhập và tự 

do hóa hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán thì việc nâng cao 

chất lƣợng phục vụ cũng nhƣ mở rộng quy mô của các loại dịch vụ để tiến tới hội nhập 

và toàn cầu hóa là quan trọng và là một đòi hỏi tất yếu. 

Tình hình thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán 

Các thành quả đã đạt được 

Đối với thị trường dịch vụ kế toán: Mặc dù có thị phần rất rộng lớn bao gồm cả 

các doanh nghiệp và các đơn vị kế toán nhà nƣớc, tuy nhiên số lƣợng doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ đăng ký còn hạn chế, quy mô thị trƣờng còn nhỏ. Tính đến hết tháng 

12/2020, có 135 doanh nghiệp đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ kế toán (tăng 14,4% so với năm 2019) và 386 cá nhân đƣợc cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (tăng 19,9% so với năm 2019). 

Về tỷ lệ tăng trƣởng, quy mô doanh nghiệp tăng hàng năm khá nhanh nhƣng số 

lƣợng còn khiêm tốn. Năm 2019, mặc dù doanh nghiệp đã tăng 57% so với năm 2018 

nhƣng số lƣợng khách hàng mới chỉ đạt con số 7.396 đơn vị, chiếm tỷ trọng rất nhỏ 

trong thị trƣờng. 

Đối với thị trường dịch vụ kiểm toán: cùng với sự phát triển về số lƣợng và quy 

mô từng công ty, các dịch vụ do các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp đã không ngừng 

N 
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đƣợc mở rộng, đa dạng hóa các loại dịch vụ nhƣ: Kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét 

thông tin tài chính quá khứ; tƣ vấn, định giá tài sản, tuyển dụng nhân viên, đào tạo bồi 

dƣỡng nghiệp vụ,… Với việc mở rộng các dịch vụ, các doanh nghiệp kiểm toán 

(DNKT) ngày càng đáp ứng hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng và quá trình tái cơ 

cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nƣớc trong các năm qua. Bên cạnh đó, hoạt 

động kiểm toán độc lập đã ngày càng khẳng định đƣợc vị thế và uy tín trong nền kinh 

tế thị trƣờng, đƣợc các doanh nghiệp và xã hội thừa nhận, góp phần quan trọng trong 

việc làm lành mạnh hoá môi trƣờng đầu tƣ và nền tài chính quốc gia. 

Tính đến tháng 12/2020, cả nƣớc có 204 DNKT, trong đó, có 10 DNKT vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài và 194 công ty 100% vốn trong nƣớc. Trong đó, các DNKT thuộc nhóm 

Big4 tại Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc đƣợc nhƣợng quyền sử dụng thƣơng 

hiệu, nộp phí và chịu sự kiểm soát chất lƣợng của Big4 trên toàn cầu. 

Về nguồn nhân lực cho thị trường dịch vụ: tất cả các kế toán viên và kiểm 

toán viên có chứng chỉ đều có trình độ cử nhân về tài chính, kế toán - kiểm toán, 

ngân hàng… trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế và đƣợc trải qua kỳ thi 

cấp quốc gia để đƣợc cấp chứng chỉ kiểm toán viên. Số lƣợng ngƣời có chứng chỉ 

kiểm toán viên của Việt Nam cho đến thời điểm tháng 8/2020 là 5.636 ngƣời, trong 

đó có 2.349 ngƣời đang làm việc trong các DNKT (chiếm 42% số ngƣời có chứng 

chỉ kiểm toán viên). 

Hạn chế của dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam 

Bên cạnh những “gam màu sáng”, dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam còn 

tồn tại một số những hạn chế: 

Thứ nhất, về phía các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán 

Mặc dù trong những năm gần đây, số lƣợng các công ty cung cấp dịch vụ kế 

toán, kiểm toán đã tăng nhanh, đặc biệt là sau khi thực hiện Luật Doanh nghiệp, tuy 

nhiên, chỉ có một số công ty có khả năng về quy mô, phạm vi và chất lƣợng hoạt động. 

Sự hạn chế về quy mô, kể cả vốn điều lệ đã ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh 

của các công ty, đặc biệt là các công ty của Việt Nam. Một số công ty hoạt động trong 

phạm vi, quy mô nhỏ lẻ, các loại hình dịch vụ cung cấp không nhiều, chất lƣợng dịch 

vụ còn thấp, chƣa đạt yêu cầu. Chất lƣợng các dịch vụ kế toán, kiểm toán do chƣa 

đƣợc kiểm soát, do chạy đua về giá nên chƣa thực sự đồng đều. Công tác đào tạo ở các 

công ty, đặc biệt là các công ty nhỏ, mới thành lập chƣa thực sự đƣợc đề cao và quan 

tâm đúng mức. 
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Thứ hai, về góc độ thị trường và khách hàng 

Quy mô thị trƣờng còn nhỏ, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và tốc độ tăng 

trƣởng kinh tế - xã hội, khách hàng chủ yếu vẫn kiểm toán theo luật định, số tự nguyện 

không nhiều. Khách hàng chủ yếu thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định nhƣ kiểm 

toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, trong khi đó kiểm toán hoạt động chƣa đƣợc triển 

khai nhiều 

Thứ ba, về các loại hình dịch vụ 

Thực tế hiện nay cho thấy tỷ trọng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính 

vẫn chiếm số lƣợng khá cao, các loại hình dịch vụ khác nhƣ dịch vụ tƣ vấn tài chính, 

tƣ vấn thuế còn thấp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp trong nƣớc. Mặt khác, các công 

ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán đang tập trung hoạt động ở một số thị trƣờng 

lớn nhƣ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tại các địa phƣơng khác tuy có chi nhánh nhƣng 

phân bố không đều. Điều này dẫn đến việc khai thác không triệt để nhu cầu thị trƣờng, 

làm cho nhiều đơn vị , tổ chức không có những hiểu biết về tình hình, ý nghĩa của các 

loại hình dịch vụ kế toán, kiểm toán. Sở dĩ còn có những hạn chế nêu trên trong lĩnh 

vực dịch vụ kế toán, kiểm toán là do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến 

những nguyên nhân chủ yếu nhƣ từ sự quy định của hệ thống văn bản pháp lý chƣa 

đầy đủ; hội nghề nghiệp chƣa thực sự phát triển đủ mạnh; hoạt động kiểm soát chất 

lƣợng dịch vụ kế toán, kiểm toán mới chỉ thực hiện trong phạm vi từng công ty; chƣa 

ban hành đầy đủ hệ thống chu n mực kế toán, kiểm toán Việt nam; phạm vi đối tƣợng 

khách hàng còn hẹp;… 

Những yêu cầu đặt ra trong việc phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán 

Sự phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán trong điều kiện hội nhập ở nƣớc ta đặt ra 

rất nhiều yêu cầu, trong khi đó chúng ta có những khó khăn rất lớn nhƣ xuất phát điểm 

thấp; tính cấp bách của hội nhập; sự khác biệt với các nƣớc về mối quan hệ và phân 

định quyền hạn quản lý giữa cơ quan quản lý nhà nƣớc và các tổ chức nghề nghiệp;… 

Do đó, chúng ta buộc phải tiến hành và giải quyết đồng bộ các yêu cầu đặt ra và phải 

có lộ trình thích hợp chi việc “mở cửa” dịch vụ kế toán, kiểm toán. Cụ thể, một số yêu 

cầu cơ bản nhƣ: 

Yêu cầu về thị trường: ngoài việc mở rộng thị trƣờng trong nƣớc phải vƣơn ra thị 

trƣờng nƣớc ngoài; Phải mở rộng thị trƣờng trong nƣớc bằng việc mở rộng diện doanh 

nghiệp, tổ chức có nhu cầu “thuê” dịch vụ kế toán, kiểm toán; Dần hƣớng ra thị trƣờng 

nƣớc ngoài với các mối quan hệ rộng khắp và khẳng định uy tín, thƣơng hiệu trong 

kinh doanh dịch vụ. 
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Yêu cầu về khả năng cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán: trong những năm gần 

đây, số lƣợng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán tăng lên khá 

nhanh, tuy nhiên trong thời gian tới, không chỉ tăng nhanh về mặt số lƣợng mà còn đòi 

hỏi về mặt chất lƣợng rất cao, thông qua việc cạnh tranh giữa các đơn vị này, từ đó đòi 

hỏi khả năng cao trong cung cấp các hoạt động dịch vụ, không chỉ ở thị trƣờng trong 

nƣớc mà còn vƣơn ra tầm khu vực và quốc tế. 

Yêu cầu về tính đa dạng các sản phẩm dịch vụ kế toán, kiểm toán: để đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của nền kinh tế thị trƣờng, đƣợc coi là “chiếc nôi” sản sinh ra các loại 

hoạt động kinh tế đa dạng, từ đó đòi hỏi dịch vụ kế toán, kiểm toán cần đa dạng hóa 

ngành nghề, sản ph m của mình. 

Yêu cầu về quản lý nghề nghiệp: cần phải đƣợc nâng cao phù hợp với thông lệ 

quốc tế trong quá trình hội nhập, tránh sự can thiệp quá sâu của các cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc. 

Một số giải pháp phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam 

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán 

Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chu n mực kế toán, kiểm toán Việt Nam trên 

cơ sở vận dụng chu n mực quốc tế, phù hợp với trình độ quản lý ở Việt Nam và xu 

hƣớng mở cửa, hội nhập nhằm đạt đƣợc sự công nhận của quốc tế trên các nội dung 

chính của kế toán, kiểm toán Việt nam. Việc ban hành đầy đủ hệ thống chu n mực kế 

toán, kiểm toán phải đƣợc coi là mục tiêu cơ bản của quá trình cải cách kế toán, kiểm 

toán trong điều kiện hội nhập. 

Các cơ quan chức năng phải tăng cƣờng kiểm tra, có chế tài cƣơng quyết, cụ thể 

đối với những cá nhân, tổ chức hành nghề không đăng ký hoặc hành nghề không đúng 

với quy định của pháp luật. Có hƣớng dẫn cụ thể với những hộ kinh doanh dịch vụ kế 

toán, đƣa họ vào khuôn khổ hoạt động để vừa quản lý vừa khích lệ phát triển dịch vụ. 

Thứ hai, về phía cơ sở đào tạo đại học 

Tiếp tục đổi mới chƣơng trình, nội dung, phƣơng thức và nâng cao chất lƣợng 

đào tạo kế toán, kiểm toán ở mọi trình độ, mọi cấp độ; Hình thành khung chƣơng trình 

và nội dung đào tạo, huấn luyện kế toán và kiểm toán. Trƣớc những yêu cầu từ việc 

hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các chƣơng trình, nội dung cũng 

nhƣ phƣơng pháp đào tạo cử nhân kế toán - kiểm toán ở trƣờng đại học phải có sự đổi 

mới rất căn bản. Các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu, phân tích đặc điểm của cuộc cách 
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mạng này để từ đó đề xuất, kiến nghị đổi mới trên tất cả các mặt, đặc biệt là đổi mới 

phƣơng pháp đào tạo. Cần ứng dụng mô hình kế toán ảo về hoạt động kinh tế, vừa 

mang tính mô phỏng vừa mang tính kỹ năng để sinh viên rèn luyện, từng bƣớc bỏ 

phƣơng pháp giảng dạy kế toán - kiểm toán theo chế độ cũng nhƣ theo xử lý nghiệp vụ 

mang tính thủ công… 

Thứ ba, về phía các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán: 

Các công ty kế toán cần xây dựng và hoàn thiện đầy đủ các quy chế ràng buộc và 

tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế toán, kiểm soát chất lƣợng kế 

toán bằng các quy chế, quy trình công tác, quy trình nghiệp vụ đối với các nhóm, tổ, 

đoàn kiểm toán và đối với kế toán viên; Cần phải có tầm nhìn chiến lƣợc dài hạn để 

phát triển bền vững tổ chức hoạt động và kinh doanh, phát triển thị trƣờng, phải xây 

dựng cho công ty mình triết lý kinh doanh phù hợp, xây dựng một thƣơng hiệu mạnh, 

uy tín cao và rộng rãi trên thị trƣờng. Quan điểm chất lƣợng dịch vụ kế toán cung cấp 

cho khách hàng là đặc biệt quan trọng, lấy “chữ tín” làm đầu để duy trì và phát triển 

khách hàng. 

Các công ty kế toán phải hiện đại hóa công tác quản lý, áp dụng công nghệ 

thông tin, chú ý xây dựng văn hóa công ty, môi trƣờng làm việc cho cán bộ và kế 

toán viên. Bên cạnh đó, cần coi trọng vấn đề nguồn nhân lực (đội ngũ cán bộ quản 

lý chủ chốt, kế toán viên), trong đó cần phải biết đặt yếu tố con ngƣời (nhân sự) 

vào vị trí trung tâm các hoạt động của công ty, coi trọng vấn đề tuyển dụng và duy 

trì nhân sự chủ chốt, đào tạo, bồi dƣỡng và nâng cao chuyên môn, kỹ năng cho các 

kế toán viên. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 480/QÐ-TTg ngày 18/3/2013 phê duyệt “Chiến lược 

kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. 

Trần Văn Hợi, Vũ Thị Phương Liên (2019), Ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện thể 

chế thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán Việt Nam”. 

 



54 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 05/2022  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Xu hướng phát triển Neobank  

tại các ngân hàng ở Việt Nam 

Nguyễn Quang Lan - CQ58/01.02 

Phạm Huyền Trang - CQ58/21.03CLC 

hững năm gần đây, xu thế công nghệ số nói chung và thành tựu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng đã tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực 

ngân hàng. Chạy đua cùng công nghệ số và sức ép từ đại dịch Covid-19, 

ngành ngân hàng đã có những thay đổi lớn trong ứng dụng khoa học tiến bộ cũng nhƣ 

định hình lại mô hình kinh doanh. Trong đó ngân hàng kỹ thuật số kiểu mới (Neobank) 

đƣợc đánh giá là một mô hình có lợi thế phát triển trong tƣơng lai. 

Khái quát về Neobank 

Neobank là mô hình ngân hàng không chi nhánh, không có phòng giao dịch và 

mọi hoạt động giao dịch đều đƣợc thực hiện 100% thông qua Smartphone hoặc thiết bị 

kết nối internet. 

Neobank là khái niệm mới và dần trở nên phổ biến trong ngành Fintech (công 

nghệ tài chính). Neobank ngày càng đƣợc thế giới ƣa chuộng nhờ giải pháp giao dịch 

tài chính vƣợt rào cản vật lý, tạo ra “thách thức” không nhỏ đối với các ngân hàng 

truyền thống trong cuộc đua giành thị phần. 

Ưu điểm vượt trội của Neobank so với ngân hàng truyền thống 

Một là, mọi hoạt động giao dịch thông qua thiết bị thông minh. Ứng dụng của 

Neobank cho phép đăng ký tài khoản và chuyển khoản thanh toán một cách nhanh 

chóng, an toàn. Sự khác biệt lớn so với mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng truyền 

thống là khách hàng không phải chờ tại quầy giao dịch mà thay vào đó có thể thực hiện 

mọi lúc, mọi nơi. 

Hai là, quản lý tài chính hiệu quả hơn. Neobank cung cấp những thông tin chi 

tiết về tiêu dùng, khách hàng hoàn toàn có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình 

vào bất cứ thời gian và địa điểm nào. Neobank ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để theo 

dõi hành vi chi tiêu và thậm chí gửi thông báo cảnh báo nếu ngƣời dùng sử dụng tài 

chính của mình chƣa hợp lý. Do vậy, đây là giải pháp hữu hiệu để khách hàng tiếp cận 

toàn diện với các khoản tài chính, gia tăng trải nghiệm về chi tiêu và tiết kiệm, mà điều 

này các ngân hàng truyền thống chƣa có đƣợc. 

N 



55 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 05/2022 

  

Ba là, chi phí thấp. Khác với ngân hàng truyền thống, Neobank hoạt động hoàn 

toàn dựa trên công nghệ, không có sự xuất hiện của mặt bằng hay các chi nhánh giao 

dịch nên tiết kiệm đáng kể một khoản chi phí cố định. 

Bốn là, giao dịch quốc tế thuận tiện. Đối với ngân hàng truyền thống, khách 

hàng phải đăng kí hoặc nâng cấp thẻ của mình với ngân hàng thành thẻ quốc tế khi 

muốn thanh toán quốc tế. Trở ngại này đã đƣợc Neobank tháo gỡ bằng hàng loạt tính 

năng nhƣ: miễn phí hoặc ƣu đãi phí cho mua hàng quốc tế, giữ và chuyển nhiều loại 

tiền, chuyển khoản theo tỷ giá liên ngân hàng. Theo đó, khách hàng có thể giao dịch 

bằng thẻ của mình khi đang ở nƣớc ngoài với tỷ giá hối đoái tại thời điểm đó mà không 

cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào. 

Năm là, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Với giải pháp ngân hàng số, 

Neobank cho phép tích hợp với các ứng dụng và tài khoản tài chính bên ngoài thông 

qua chính ứng dụng của họ. Ngƣời dùng có thể trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số đƣợc 

tích hợp ứng dụng phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0 nhƣ thanh toán tức thì, các 

dịch vụ trả sau cũng nhƣ các ứng dụng tiết kiệm. 

Sáu là, bảo mật cao. Neobank đầu tƣ rất nhiều vào các hệ thống xác thực và phát 

hiện gian lận có nguy cơ rủi ro. Ứng dụng Neobank kết hợp các biện pháp bảo mật 

sinh trắc học nhƣ dấu vân tay, khuôn mặt và giọng nói, cũng nhƣ xác thực hai yếu tố 

nhằm đảm bảo mọi thông tin của khách hàng đƣợc bảo mật tuyệt đối. 

Ngân hàng số và xu hướng phát triển mô hình Neobank tại Việt Nam 

Tốc độ phát triển công nghệ hiện đại ngày càng tăng, do đó đổi mới sáng tạo là 

định hƣớng ƣu tiên của mỗi quốc gia khi chúng góp phần cải thiện các lĩnh vực của xã 

hội. Tại Việt Nam, chƣơng trình “Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hƣớng đến 

năm 2030” của Chính phủ đã nêu rõ: “tài chính ngân hàng là một trong những lĩnh vực 

có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới ngƣời dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, 

mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, cần ƣu tiên chuyển đổi số trƣớc.” 

Các nghiên cứu chỉ ra ngân hàng thế hệ mới (Neobank) là một thực tiễn tuyệt vời 

và là con đƣờng đúng đắn để phát triển. Thuật ngữ “Neobank” đƣợc sử dụng phổ biến 

ở Úc, còn “Digital bank” là xu hƣớng sử dụng tại Anh và khu vực châu Âu, tuy nhiên 

chúng là một. Không giống nhƣ hệ thống ngân hàng truyền thống, Neobank là mô hình 

kinh doanh hoàn toàn khác. Mô hình này khá thành công tại châu Âu, châu Mỹ và khu 

vực châu Á - Thái Bình Dƣơng với những cái tên nhƣ: Monzo, N26, Hello Bank!, 

Revolut, Tandem. 



56 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 05/2022  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Nắm bắt lợi thế đó, tại Việt Nam 96% ngân hàng đã và đang xây dựng chiến 

lƣợc phát triển dựa trên các công nghệ 4.0 và có 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ 

ứng dụng trên Internet và Mobile. Ví dụ, Nam A Bank đã cho ra đời không gian giao 

dịch số tích hợp hệ sinh thái thiết bị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với sự 

xuất hiện của Robot OPBA và chi nhánh số VTM OPBA. Ngân hàng TMCP Ngoại 

thƣơng Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ ngân hàng số VCB 

Digibank vào tháng 7/2020… 

Số hóa ngân hàng không chỉ đơn thuần là số hóa các quy trình hoạt động của 

ngân hàng, mà sâu xa hơn là chuyển đổi mô hình kinh doanh. Minh chứng rõ nét cho 

câu chuyện chuyển đổi là Neobank. Hiện nay, một số ngân hàng nhƣ Timo của Viet 

Capital Bank, TNEX của MSB hay KSBank của Kienlongbank đang chu n bị triển 

khai xây dựng mô hình ngân hàng này. 

Đi đầu trong tiến trình chuyển đổi, tháng 6 vừa qua ngân hàng VPBank đã tung 

ra thị trƣờng nền tảng ngân hàng số toàn năng đầu tiên tại Việt Nam mang tên VPBank 

NEO, dựa trên thành công của mô hình Neobank toàn cầu. VPBank NEO tích hợp 

công nghệ định danh e-KYC tiên tiến nhất. Đây là mô hình ngân hàng số hoàn toàn tự 

động 24/7 có thể thực hiện đầy đủ các giao dịch nhƣ ngân hàng truyền thống. 

Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 khiến các dịch vụ ngân hàng số gia tăng đáng 

kể. Neobank đƣợc dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mặc dù hiện tại mô hình này vẫn chƣa 

phổ biến tại thị trƣờng châu Á. Tại Việt Nam, đây là mô hình triển vọng sẽ đƣợc nhân 

rộng trong tƣơng lai. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://fintechvietnam.com.vn/neobank-la-gi-loi-ich-cua-neobank-va-cach-hoat-dong/ 

https://vtc.vn/giai-ma-yeu-to-neo-bank-trong-nen-tang-ngan-hang-so-toan-nang-vpbank-neo-

ar627354.html 

https://finfan.vn/News/neobank-la-gi-loi-the-cua-neobank-so-voi-ngan-hang-truyen-thong-1102 

 

Đính chính 

Trong Mục lục Nội san số 4/2022 đã in tên tác giả Nguyễn Xuân Tuấn - CQ56/22.01 vào nhóm 
tác giả bài "Effective communication in the workplace" trang 52. 

Nay đính chính, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn - CQ56/22.01 trong nhóm tác giả bài "Cơ hội và 
thách thức nghề nghiệp trong Cách mạng Công nghiệp ần thứ tư" trang 47. 
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Ứng dụng công nghệ Blockchain  

trong lĩnh vực kiểm toán Việt Nam 

Hoàng Đình Anh Vũ - CQ56/11.05  

rong vài năm trở lại đây, thuật ngữ Blockchain (chuỗi khối) đã không còn quá 

xa lạ với chúng ta. Với những đặc điểm về công nghệ của mình, Blockchain 

đem đến những ƣu điểm ƣu việt về tính bảo mật và minh bạch. Tại Việt Nam, 

ứng dụng đƣợc biết đến nhiều nhất của Blockchain có lẽ là các loại tiền điện tử nhƣ 

Bitcoin (BTC) hay Ethreum (ETH). Do những sự ƣu việt mà Blockchain mang lại, chủ 

yếu là tính bảo mật cao và sự minh bạch lớn, đã mở rộng triển vọng ứng dụng công 

nghệ Blockchain trên cả các lĩnh vực khác, trong đó bao gồm lĩnh vực kế - kiểm toán. 

Sự phát triển bùng nổ của công nghệ Blockchain 

Blockchain hay còn đƣợc gọi là công nghệ chuỗi khối đƣợc phát minh vào năm 

2008. Hiểu một cách đơn giản, Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số phân tán lƣu trữ 

dữ liệu dƣới bất kỳ hình thức nào. Sự khác biệt chính của Blockchain là công nghệ sổ 

cái phân tán với khả năng giao dịch mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy. 

Công nghệ sổ cái phân tán và sổ cái tập trung Blockchain (đôi khi còn đƣợc gọi 

là Sổ cái) có thể đƣợc xem là cơ sở dữ liệu phi tập trung, minh bạch và theo thời gian 

thực của các giao dịch. Dữ liệu trong Blockchain đƣợc chia thành các khối. Mỗi khối 

phụ thuộc vào khối trƣớc đó. Hệ thống trong đó một blockchain đóng vai trò là cơ sở 

dữ liệu bao gồm các nút hoặc những ngƣời vận hành. Những ngƣời này chịu trách 

nhiệm nối các khối mới vào Blockchain. 

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán 

Blockchain đƣợc thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu 

đã đƣợc mạng lƣới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi đƣợc nó. Theo khía 

cạnh kế toán - kiểm toán, một trong những ứng dụng nổi bật Blockchain có thể đƣợc 

kể đến chính là hình thức sổ cái phân tán (DLT) - một hệ thống kỹ thuật số cho phép 

ngƣời dùng và hệ thống ghi lại các giao dịch liên quan đến tài sản. 

Tính phân tán là cốt lõi tạo nên tính ƣu việt đến sổ cái phân tán trong lĩnh vực kế 

toán - kiểm toán. Đối với phƣơng pháp tập trung truyền thống, các chủ thể tổ chức có 

sổ cái tập trung cần yêu cầu sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy trong các giao 

dịch của họ. Trong khi đó sổ cái phân tán khắc phục nhu cầu đối với bên thứ ba, do các 

bên giờ đây là đồng đẳng ngang hàng (P2P) trên cơ sở sổ cái phân tán. Điều này giúp 

giảm đáng kể thời gian giao dịch và các chi phí phát sinh cho bên thứ ba, các quy trình 

T 
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có thể trở nên tự động, rẻ và thậm chí đáng tin cậy hơn khi nhu cầu của bên thứ ba giữ 

hóa đơn chứng từ theo cách tập trung đƣợc thay thế bởi một sổ cái phi tập trung. 

Công nghệ Blockchain có thể là bƣớc phát triển tiếp theo cho kế toán. Thay vì 

giữ các sổ sách kế toán riêng của từng doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn chứng từ của 

các nghiệp vụ phát sinh, các doanh nghiệp có thể ghi chép các giao dịch của họ trực 

tiếp vào một sổ đăng ký chung, tạo ra một hệ thống liên kết các sổ sách kế toán bền 

vững. Vì tất cả các mục trên sổ đăng ký chung sẽ đƣợc phân phối và niêm phong bằng 

mật mã, việc làm sai lệch hoặc phá hủy chúng để che giấu hoạt động thực tế là không 

thể. Áp dụng kế toán Blockchain, tất cả các giao dịch đƣợc ghi lại trong một khối ảo và 

sau một thời gian, một khối mới đƣợc tạo ra, đƣợc liên kết với tất cả các khối trƣớc đó 

trong chuỗi. Các khối đƣợc hiển thị cho cả hai bên tham gia vào giao dịch. Tất cả làm 

cho nó trở thành một hệ thống phù hợp để lƣu trữ và chia sẻ tài khoản. Blockchain 

không cho phép sự sửa đổi dữ liệu từ bất kỳ chủ thể nào, do đó, kế toán viên không thể 

làm sai lệch hoặc xóa các nghiệp vụ kế toán bằng văn bản. 

 

Để giải thích khái niệm kế toán dựa trên Blockchain, một số nhà nghiên cứu sử 

dụng thuật ngữ kế toán tam phân (Triple-Entry Accounting) đƣợc minh họa bởi hình 

trên. Mỗi giao dịch sẽ đƣợc ghi lại bởi Blockchain (bên thứ ba), xác minh từng giao 

dịch (Mật mã học) và hóa đơn chứng từ sẽ đƣợc phát hành. Kết quả là mọi giao dịch sẽ 

đƣợc ghi đồng thời vào sổ sách của bên thứ ba để đƣợc xác minh bởi Blockchain.  Khi 

các giao dịch đƣợc nhập ở ba nơi, nó đƣợc gọi là hệ thống tam phân. 

Tƣơng tự kế toán, kiểm toán là hoạt động khá tốn kém cả về thời gian và chi phí 

cho các bên liên quan. Hoạt động kiểm toán cũng bao gồm nhiều nghiệp vụ nhƣ kiểm 

toán đơn đặt hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn và hồ sơ thanh toán, đƣợc duy trì bởi các 
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tổ chức và cần có xác minh của bên thứ ba. Nếu áp dụng công nghệ Blockchain vào 

kiểm toán sẽ có những ƣu điểm sau: 

Thứ nhất, Blockchain cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu của các tệp điện tử. Một 

giao dịch khi đƣợc thỏa thuận và ghi lại trên Blockchain, nó không bao giờ có thể thay 

đổi mà chỉ có thể ghi lại một giao dịch khác để thay đổi trạng thái của nó. Do đó, 

Blockchain mở ra tiềm năng theo dõi và tự động hóa các quy trình kiểm toán và xác 

thực các giao dịch. Từ đó cho phép các kiểm toán viên xác minh một phần lớn thông 

tin quan trọng nhất trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tiết kiệm đáng kể chi phí 

và thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán. 

Thứ hai, Blockchain cung cấp cho kiểm toán viên nguồn dữ liệu tốt hơn. Do khả 

năng hiển thị tất cả các giao dịch cho ngƣời dùng đƣợc chấp thuận, kiểm toán viên có 

khả năng kiểm tra lên đến 100% số liệu kiểm kê ở một số khu vực phức tạp, chứ không 

phải là các mẫu thử nghiệm nhƣ phƣơng pháp truyền thống. Điều này có thể giúp kiểm 

toán viên giảm thời gian lấy mẫu và xác thực các nghiệp vụ. Với Blockchain, công 

việc của kiểm toán viên sẽ tập trung nhiều hơn vào công nghệ đòi hỏi sự truy cập khác 

nhau vào các hệ thống khách hàng. 

Thứ ba, công nghệ blockchain có thể cho phép kiểm toán viên tự động hóa công 

việc của mình. Sử dụng công nghệ để đánh giá số lƣợng lớn giao dịch thƣờng xuyên sẽ 

cho phép kiểm toán viên tiết kiệm thời gian và công sức. Trong dài hạn, hoạt động 

kiểm toán phần lớn sẽ đƣợc thực hiện một cách tự động và hoạt động này đƣợc tiến 

hành liên tục thay vì chỉ đƣợc thực hiện định kỳ vài tháng trong năm. 

Cho dù sở hữu những ƣu điểm lớn, quá trình triển khai và ứng dụng có lẽ cần 

nhiều thời gian bởi vì công nghệ này chỉ áp dụng đƣợc trong kế toán và kiểm toán khi 

thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Các bên liên quan đều phải sử dụng hệ thống Blockchain (là thành viên trong 

hệ thống). 

- Bên đƣợc kiểm toán là công ty lớn, có khối lƣợng tài liệu và số liệu phức tạp. 

Điều này khiến việc ứng dụng Blockchain vào kiểm toán các công ty này đạt đƣợc 

hiệu quả về thời gian và chi phí so với kiểm toán truyền thống. Đối với các công ty vừa 

và nhỏ, chi phí để duy trì hệ thống Blockchain sẽ cao hơn chi phí kiểm toán truyền 

thống rất nhiều. 

Báo cáo Capgemini năm 2016 với tựa đề “Hợp đồng thông minh trong dịch vụ tài 

chính: Từ quảng cáo đến đời thực” cho biết nhiều ngân hàng đã bắt đầu nghiên cứu về 

hợp đồng thông minh. Trong sách trắng về hợp đồng thông minh (do mạng lƣới FinTech 

và Zerado đã kết hợp phát hành) kết luận rằng “hợp đồng thông minh trên nền tảng 
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Blockchain có thể cung cấp cho các ngân hàng nhiều lợi ích trên diện rộng bao gồm 

giảm thiểu rủi ro, giao dịch đúng thời hạn, bớt đi trung gian và giảm thiểu chi phí”. 

Mới đây, Vanguard (một trong hai quỹ đầu tƣ lớn nhất thế giới, hiện quản lý 

khối tài sản lên tới gần 5.000 tỷ USD) đã chuyển sang sử dụng công nghệ Blockchain 

để đơn giản hóa cách thức cập nhật số liệu. Vanguard đã thành công trong việc thử 

nghiệm công nghệ Blockchain vào việc cập nhật số liệu tự động nhƣ tên và giá cổ 

phiếu của các công ty trong các quỹ chỉ số - quy trình hiện đƣợc giám sát chặt chẽ bởi 

các cá nhân. 

Tại Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với sự bảo thủ trong kinh doanh, ba ngân hàng 

top đầu là Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking và Bank of Tokyo - Mitsubishi 

UFJ đã ứng dụng công nghệ Blockchain vào một dự án chuyển tiền ngang hàng của 

mình. Kết quả là sự ra đời của ứng dụng Line Pay - một ứng dụng chuyển tiền với 

những lợi ích tuyệt vời dành cho khách hàng, bao gồm ngƣời dùng không cần phải ký 

quỹ trong tài khoản số tiền mà họ muốn chuyển. Tiền sẽ đƣợc tự động ghi nợ vào tài 

khoản ngân hàng của ngƣời chuyển tiền. Phí chuyển tiền dự kiến chỉ bằng chƣa đến 

1/10 mức hiện tại nhờ vào chi phí hạ tầng và bảo trì hệ thống thấp. (Hiện nay, chi phí 

để gửi liên ngân hàng khoản tiền 30.000 yên (266 USD) hoặc lớn hơn ở Nhật Bản là 

hơn 400 yên /giao dịch. Với hệ thống mới, chi phí có thể chỉ vài chục yên hoặc ít hơn). 

Tại Việt Nam, trong một khảo sát đƣợc thực hiện bởi nhóm nghiên cứu đến từ 

trƣờng đại học thƣơng mại và đại học công nghiệp Hà Nội, trên 150 doanh nghiệp tại 

Hà Nội về vấn đề ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán và kiếm 

toán. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tƣ cho ứng dụng, đổi 

mới công nghệ theo xu hƣớng cách mạng công nghệ 4.0 chƣa cao 25/70 (35,7%). 

Trong số đó có 20 doanh nghiệp (28.5%) có quan tâm đến đổi mới công nghệ trong 

lĩnh vực tài chính kế toán và có 10 doanh nghiệp có tổ chức các chƣơng trình đào tạo 

cho ngƣời lao động về kỹ năng ứng dụng công nghệ mới trong nghiệp vụ kế toán và 

kiểm toán. 

0 10 20 30 40 50 60

Nhóm không tán thành

Nhóm tán thành

Nhóm không có ý kiến

%
 

Nghiên cứu sâu hơn về sự tán thành của các doanh nghiệp đƣợc hỏi, kết quả đƣợc 

phân ra thành 3 nhóm: Nhóm không có ý kiến, nhóm tán thành và nhóm không tán thành. 

Nhóm ngƣời không có ý kiến cho rằng họ chỉ có thể quyết định sử dụng hay 

không sử dụng công nghệ Blockchain trong hoạt động của mình khi có bằng chứng và 
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kết quả của việc sử dụng công nghệ mới này từ các doanh nghiệp cụ thể tại Việt Nam. 

Trong khi đó, nhóm ngƣời không ủng hộ công nghệ cho rằng lựa chọn áp dụng công 

nghệ mới sẽ có mức độ rủi ro rất cao, thêm vào đó các tổ chức còn e dè về việc sử 

dụng một công nghệ mới. Hầu hết ngƣời đƣợc hỏi (90/97) đều thống nhất cho rằng 

việc thay đổi tƣ duy, thay đổi cách thức làm việc truyền thống, đặc biệt là trong ngành 

kế toán và kiểm toán là không dễ dàng và cần nhiều thời gian để thích ứng. Có thể thấy 

tại Việt Nam, các doanh nghiệp thể hiện sự ít cởi mở với công nghệ này hơn, lý do 

đƣợc đƣa ra là do nó quá mới và chứa đựng nhiều rủi ro. 

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong 

lĩnh vực kế toán - kiểm toán 

Với những kết quả rút ra đƣợc từ báo cáo này, một số kiến nghị và giải pháp để 

nâng cao sự hiểu biết và khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong hoạt động kế 

toán, kiểm toán tại Việt Nam đƣợc đƣa ra nhƣ sau: 

Đối với các doanh nghiệp: Nên theo dõi những bƣớc biến chuyển của công 

nghệ để đi tắt đón đầu, nắm lấy công nghệ, tự động hóa quy trình và giảm các chi phí 

liên quan. 

Đối với nhà nước: Thành lập các quỹ, các đề án nghiên cứu về tính ứng dụng 

của công nghệ Blockchain đối với ngành kế toán - kiểm toán. Từ đó đƣa ra chế tài, quy 

định và chu n mực kế toán - kiểm toán, giúp thúc đ y tính ứng dụng của công nghệ 

mới mẻ này. 

Đối với kiểm toán viên: Giao dịch đƣợc ghi lại trong một Blockchain có thể vẫn 

là lừa đảo, do đó sẽ cần kiểm toán viên nhƣng bản chất nhiệm vụ của họ có thể đƣợc 

thay đổi để cải thiện điều này. Kiểm toán viên cần theo sát, cập nhật công nghệ thƣờng 

xuyên để thích ứng với những thay đổi trong các cơ chế, quy trình kiểm toán mới và 

các chu n mực mới. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Triển vọng ứng dụng công nghệ Blockchain trong kế toán và kiểm toán tại Việt Nam hiện nay; 

Nhóm nghiên cứu Trần Thị Thu Trang, Bùi Thị thu. 

Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) và ứng dụng thực tiễn ban đầu - 

AITA (28/12/2018). 

Blockchain and the future of accountancy - ICAEW official Website. 

Ứng dụng blockchain vào lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 

- ThS. Trương Thị Hoài, ThS. Đào Thị Loan, Khoa Kinh tế- Đại học Vinh đăng trên Tapchitaichinh.com 

Tìm hiểu về công nghệ blockchain và ảnh hưởng của nó đến lĩnh vực kế toán - tài chính - ngân 

hàng (Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T8/2018). 

 



62 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 05/2022  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Nên chọn Bitcoin hay vàng? 

Lưu Ngọc Linh - CQ56/15.01 

iệc Bitcoin có thể sánh ngang với vàng nhƣ một kênh trú  n, phòng ngừa lạm 

phát và trở thành lựa chọn đầu tƣ trong tƣơng lai luôn là chủ đề nóng sốt. 

Chủ đề này có thể nói là đã xuất hiện kể từ lúc Bitcoin mới ra đời và sẽ tiếp 

tục đƣợc nói đi nói lại miễn là cả hai vẫn còn giữ vai trò làm các vật lƣu trữ giá trị. 

Điều này là có thể vì những tiến bộ mới hoặc suy giảm nhu cầu. 

Theo ngôn ngữ thông thƣờng, Bitcoin là tiền ảo. Theo định nghĩa của Ngân hàng 

Trung ƣơng Châu Âu: Tiền ảo là một loại tiền kỹ thuật số không có sự quản lý, được 

phát hành bởi những người phát triển phần mềm cũng thường là người kiểm soát hệ 

thống và được sử dụng, chấp nhận thanh toán giữa các thành viên của một cộng đồng 

ảo nhất định. Theo Điều 16, 17 Luật Ngân hàng nhà nƣớc 2010 quy định về đơn vị 

tiền, Bitcoin không đƣợc xem là đơn vị tiền của nhà nƣớc Việt Nam. Điểm a khoản 2 

Điều 6 Luật Ngân hàng nhà nƣớc quy định về ngoại tệ, Bitcoin không đƣợc xem là 

ngoại tệ và cũng không phải là đối tƣợng của ngoại hối vì Bitcoin không phải đồng 

tiền của bất cứ một quốc gia nào trên thế giới hiện nay. 

Nhƣ vậy, Bitcoin không phải là phƣơng tiện đƣợc phép thanh toán trên thị 

trƣờng. Hay nói cách khác, Bitcoin không đƣợc phép dùng để thay thế tiền mặt hoặc 

phƣơng tiện thay thế tiền mặt nhƣ (séc, lệnh chi…) trong các giao dịch mua bán. 

Kim loại vàng là vật ngang giá chung đƣợc sử dụng từ rất lâu đời. Trong thực 

tiễn lƣu thông hoá tệ kim loại (kim tệ), vàng là loại tiền tệ đƣợc sử dụng phổ biến và 

lâu dài nhất, các kim loại khác thƣờng đƣợc sử dụng thay thế khi thiếu vàng, sở dĩ nhƣ 

vậy là do những đặc tính ƣu việt của vàng so với các loại hàng hoá khác trong khi thực 

hiện chức năng tiền tệ, đó là: vàng là loại hàng hoá đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích, đặc tính 

lý hoá của vàng thuận lợi trong việc thực hiện chức năng tiền tệ và giá trị của vàng ổn 

định trong thời gian dài. 

So sánh Bitcoin với vàng 

Việc Bitcoin - loại tiền tệ chỉ mới đƣợc phát hành từ năm 2008 đƣợc đặt lên bàn 

cân so sánh với vàng - loại tiền tệ đã đƣợc sử dụng phổ biến và lâu dài nhất trong thực 

tiễn lƣu thông hoá tệ kim loại, xuất phát từ một số điểm chung và những đặc tính ƣu 

việt khác biệt của Bitcoin. 

V 
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Đặc tính Vàng Bitcoin 

Tính khan hiếm 
Khan hiếm, 

tổng cung không rõ 

Khan hiếm, 

tổng cung cố định. 

Tính kháng làm giả Trung bình Cao 

Tính dễ vận chuyển Thấp Cao 

Tính phi tập trung Thấp Cao 

Tính phân chia Trung bình Cao 

Tính lâu bền Cao Cao 

Tính lƣu thông Trung bình Cao 

Tính thân thiện với ngƣời dùng và 

mức độ thân thiện 
Cao Trung bình 

Nguồn: http://smartbuyvn.com/nen-mua-bitcoin-hay-mua-vang-so-sanh-cac-dac-tinh-noi-tai-cua- 

btc-va-xau 

Thứ nhất, về tính khan hiếm hay nguồn cung bị hạn chế. Dù là trƣớc đây hay 

hiện tại, vàng vẫn luôn là một kim loại quý hiếm bởi quá trình hình thành và nguồn 

gốc phức tạp của nó. Ở nƣớc ta, mặc dù quặng vàng đƣợc phân bố khắp cả nƣớc nhƣng 

chỉ tồn tại với một hàm lƣợng rất nhỏ và chúng ta cũng không thể chắc chắn đƣợc 

lƣợng vàng trong lòng đất là bao nhiêu. Bởi vậy lƣợng vàng có thể cung ứng ra thị 

trƣờng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cũng nhƣ vàng, Bitcoin (BTC) cũng chỉ có 21 triệu 

đồng tiền và bị hạn chế bởi những sự kiện chia nửa. Cụ thể, cứ sau mỗi 210.000 khối 

đƣợc khai thác, phần thƣởng BTC sẽ giảm đi 1 nửa. Tuy nhiên, tổng cung tối đa của 

đồng tiền này đã đƣợc cố định và công khai minh bạch. 

Thứ hai, về tính kháng làm giả. Tính kháng làm giả là một thuật ngữ chỉ tính 

độc nhất của một tài sản cụ thể. Các tài sản dễ bị làm giả thƣờng mang trong mình rủi 

ro mất giá cao và thƣờng phải sử dụng các công cụ hay phƣơng pháp để kiểm chứng. 

Rất khó để có để xác định chất lƣợng và độ tinh khiết của vàng nếu không có công cụ 

phù hợp. Trong khi kim loại vàng vật lý dễ bị làm giả và giảm độ tinh khiết, thì Bitcoin 

lại hoàn toàn không thể bị làm giả. Điều này có đƣợc là nhờ mạng lƣới blockchain, 

vốn sẽ xác minh và ghi chép lịch sử của tất cả các đồng coin đã đƣợc khai thác và giao 

dịch liên hệ đến chúng. 

Thứ ba, tính dễ vận chuyển là một đặc tính quan trọng cho phép bạn di chuyển 

tài sản trong một thời gian ngắn mà không gặp phải trở ngại. Dù bạn trực tiếp nắm giữ 

kim loại vàng hay các tờ giấy ghi nợ IOU, phải thừa nhận một điều rằng vàng không 

dễ để có thể vận chuyển. Đôi khi phải mất đến mấy ngày, thậm chỉ là vài tuần, để có 

thể đƣa những thỏi vàng vật lý đến một địa điểm khác để thực hiện giao dịch. Hoạt 

động vận chuyển vàng còn yêu cầu các hình thức vận tải và biện pháp an ninh tốn kém 
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nữa, trong khi Bitcoin có thể đƣợc chuyển đến bất kỳ đâu trên thế giới trong vòng 20 

phút thông qua smartphone của bạn. 

Thứ tư, tính phi tập trung. Áp dụng cho cả việc phát hành lẫn quản lý các tài sản 

giá trị. Hoạt động phát hành và quản lý của Bitcoin đều hoàn toàn phi tập trung, không 

có một đơn vị trung ƣơng nào chi phối việc phát hành (tức đào tiền) Bitcoin mới, quản 

lý nguồn cung hoặc giám sát mạng lƣới của đồng tiền này. Mặt khác, vàng lại có quá 

trình khai thác vô cùng tập trung, thị trƣờng vàng đƣợc kiểm soát bởi một số nhỏ các 

tập đoàn khai khoáng. Giao dịch vàng cũng diễn ra vô cùng tập trung, còn hoạt động 

giao dịch P2P chỉ diễn ra lẻ tẻ hoặc thậm chí là bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Thứ năm, tính phân chia. Tính phân chia có nghĩa là tài sản có thể đƣợc chia 

thành các đơn vị nhỏ hơn. Đây là một đặc tính vô cùng quan trọng trong hoạt động 

giao dịch và trao đổi hàng hóa. Bạn có thể chia nhỏ vàng, nhƣng rất khó để làm nhƣ 

vậy ngay tại nhà. Còn một Bitcoin thì có thể chia ra đến 100.000.000 satoshi và số tiền 

satoshi nhỏ nhất bạn có thể chuyển đi là 546 satoshi. Bạn thử tƣởng tƣợng xem là có 

thể mua hàng hóa bằng “hạt” vàng hay không? Đơn vị nhỏ nhất của vàng đƣợc gọi là 

“grain” và đƣợc quy ƣớc bằng 0.0648 gram vàng. 

Thứ sáu, tính lâu bền. Tính lâu bền là một đặc tính mà mỗi vật lƣu trữ giá trị lâu 

dài cần phải có. Tài sản của bạn phải đƣợc lƣu trữ ở một nơi mà không bị thay đổi theo 

thời gian và vẫn giữ đƣợc trạng thái tốt nhất. Các loại tiền tệ pháp định, đặc biệt là giấy 

bạc ngân hàng, rất dễ bị hƣ hỏng, rách nát hoặc các trạng thái suy giảm giá trị khác. 

Bitcoin thì đƣợc lƣu trữ dƣới dạng kỹ thuật số, do đó nó là bất biến. Không thể tiêu 

hủy Bitcoin đƣợc. Kim loại vàng cũng có tính lâu bền cao và duy trì đƣợc hình thái vật 

lý của nó rất tốt, nhƣng nó vẫn có thể bị phá hủy và làm suy giảm giá trị. Cả Bitcoin và 

vàng đều có tính lâu bền, tuy nhiên xuất phát từ những lý do khác nhau. 

Thứ bảy, tính lƣu thông. Tính lƣu thông là khả năng của tài sản để có thể đƣợc 

giao dịch lấy các tài sản hoặc hàng hóa khác. Các tài sản có tính lƣu thông giúp đơn 

giản hóa quá trình giao dịch và trao đổi, bởi tính lƣu thông hàm ý chỉ sự ngang bằng 

giá trị giữa các tài sản. Cả vàng và Bitcoin đều có thể đƣợc dễ dàng trao đổi lấy các 

hàng hóa và dịch vụ khác, vậy nên cả hai đều đƣợc đánh giá cao ở đặc tính này. 

Thứ tám, tính thân thiện với ngƣời dùng và mức độ nhận diện là các đặc tính 

thƣờng bị bỏ qua trong các cuộc tranh luận về so sánh Bitcoin với vàng. Những đặc 

tính này trực tiếp ảnh hƣởng đến nhu cầu và ta đều biết nếu nhu cầu dành cho một tài 

sản có tính khan hiếm tăng lên thì điều đó sẽ có tác động tích cực lên giá trị. Mô hình 

cung-cầu là mô hình xác định giá trị chính vẫn còn đƣợc sử dụng trong các lý thuyết 

tài chính. Việc vàng đƣợc sử dụng rất lâu đã giúp nó đạt đƣợc vị thế “bất khả xâm 

phạm” nhƣ hiện nay. Vàng là một loại tài sản đƣợc công nhận rộng rãi ở bất kỳ đâu 

trên thế giới. Tuy nhiên, vì Bitcoin mới chỉ ra đời trong thập niên vừa rồi, cho nên chỉ 
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một phần nhỏ dân số toàn cầu là biết đến nó. Bên cạnh đó, để một tài sản có thể đƣợc 

tiếp nhận rộng rãi, nó còn phải sở hữu tính thân thiện với ngƣời dùng nữa, hoặc nói 

cách khác là phải dễ để sử dụng. 

Vậy nên mua Bitcoin hay vàng? 

Theo Jake Klein, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty khai thác vàng 

Evolution Mining, bản chất dễ bay hơi của Bitcoin (BTC) sẽ khiến vàng trở thành công 

cụ đầu tƣ ƣa thích một lần nữa. Ông lập luận rằng, tiền điện tử vẫn xếp sau kim loại 

quý về "tuổi thọ và tính bảo mật". Đồng thời, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với 

CNBC, Giám đốc điều hành của Evolution Mining, Jake Klein đã chia sẻ quan điểm 

của mình về mối tƣơng quan giữa tiền ảo và vàng. Ông cho rằng, nhiều nhà đầu tƣ tiền 

điện tử cuối cùng sẽ thay đổi chiến lƣợc của họ, vì sự biến động giá của các tài sản kỹ 

thuật số, đặc biệt là Bitcoin, cuối cùng sẽ dẫn đến việc mọi ngƣời quay trở lại với 

vàng. Chỉ trong tháng 5/2021, Bitcoin đã rớt đến hơn 50% giá trị và những cơn biến 

động liên tục diễn ra trên thị trƣờng tiền điện tử. Bên cạnh đó, nó còn chịu ảnh hƣởng 

từ các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu và rung lắc từ những thế lực truyền thông và 

tầm ảnh hƣởng của một số ngƣời nổi tiếng. 

Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, ngân hàng đầu tƣ đa quốc gia của Mỹ, JPMorgan 

tuyên bố rằng, các nhà đầu tƣ tổ chức đã bắt đầu chuyển tiền từ vàng sang Bitcoin. Sau 

quá trình này, BTC sẽ chiếm một phần chính trong thị phần kim loại quý. Giám đốc điều 

hành của JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou tin tƣởng xu hƣớng này đã bắt đầu thay 

đổi và có thể tác động tiêu cực đến giá vàng trong dài hạn. Vào đầu tháng 5, nhà đầu tƣ 

tỷ phú Mark Cuban cho rằng, Bitcoin và vàng đều là "tôn giáo tài chính" nhƣng Cuban 

ca ngợi BTC là tài sản tốt hơn, vì nó dễ dàng lƣu trữ, giao dịch và tạo ra. Điều đáng chú 

ý là trong quá khứ, vị tỷ phú không có quan điểm tích cực nhƣ vậy. Bằng chứng là một 

vài năm trƣớc, ông thậm chí còn tuyên bố rằng mình thích chuối hơn tiền điện tử. 

Tóm lại, cả hai loại tài sản trên đều là các công cụ đầu tƣ dài hạn và là vật lƣu trữ 

giá trị hấp dẫn. Đừng kỳ vọng là sẽ có thể gấp đôi gấp ba tài sản của bạn chỉ trong một 

sớm một chiều, chúng ta cần kiên nhẫn trong đầu tƣ và luôn nhớ rằng: trong tất cả các 

sản ph m đầu tƣ hiện nay thì vàng với Bitcoin đều là hai tài sản phù hợp với các nhà 

đầu tƣ giao dịch có thiên hƣớng giao dịch ngắn hạn. Vậy nên, bản thân mỗi ngƣời nên 

tự nghiên cứu thật kỹ trƣớc khi bỏ tiền ra để đầu tƣ. 

Tài liệu tham khảo: 
PGS.TS Phạm Ngọc Dũng (2011), Giáo trình Tài chính - Tiền tệ, NXB Tài chính, Hà Nội. 

Binance academy, Nên mua Bitcoin hay mua vàng: So sánh các đặc tính nội tại của BTC và XAU, Báo 

Smartech. 

Link bài viết: http://smartbuyvn.com/nen-mua-bitcoin-hay-mua-vang-so-sanh-cac-dac-tinh-noi-tai-cua-btc-

va-xau 

Diễn đàn doanh nghiệp, Chọn Bitcoin hay Vàng, Báo Vietnamnet. 

Link bài viết: https://vietnamnet.vn/chon-bitcoin-hay-vang-767934.html 
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Ứng dụng công nghệ Blockchain  

trong ngành Kế toán - Kiểm toán 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi - CQ56/21.03CLC 

ng dụng khoa học công nghệ là xu hƣớng tất yếu trong công việc hàng ngày, 

đặc biệt là những lĩnh vực luôn luôn đòi hỏi sự nhanh nhạy và chính xác nhƣ 

kế toán, kiểm toán. Công nghệ ngày càng phát triển thì mức độ ảnh hƣởng 

càng lớn nhất là cơ hội và việc làm của những ngƣời đã và đang hoạt động 

trong lĩnh vực này. Blockchain đƣợc dự đoán trong tƣơng lai sẽ thay thế việc làm 

trong ngành Kế toán, Kiểm toán, các công ty phần mềm kế toán sẽ khai thác sâu hơn 

các ứng dụng của Blockchain (không chỉ trên phần mềm hóa đơn điện tử mà trên các 

phần mềm kế toán). Trong bối cảnh công nghệ phát triển với tốc độ nhanh nhƣ hiện 

nay, cởi mở và chủ động tiếp cận nguồn thông tin mới là cách duy nhất để Việt Nam 

dành đƣợc thành công. 

Thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngành Kế toán - Kiểm toán 

Có một điều có thể mọi ngƣời ít biết đến hơn đó là công nghệ Blockchain mang 

tầm ảnh hƣởng lớn đến ngành Kế toán, Kiểm toán và chắc chắn là một xu hƣớng công 

nghệ mà các chuyên viên trong ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán không thể xem 

nhẹ trong bối cảnh phát triển nhƣ vũ bão của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Cụ thể: 

Thứ nhất, ứng dụng Blockchain có thể giúp bảo mật thông tin kế toán. 

Blockchain đƣợc thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong 

Blockchain không thể bị thay đổi và chỉ đƣợc bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của 

tất cả các nút trong hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống Blockchain đổ, 

những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. 

Bằng cách tạo ra một sổ cái duy nhất trên một mạng lƣới máy tính, các công ty, 

khách hàng, ngân hàng và cơ quan Thuế của họ ghi chép và chia sẻ thông tin. Khi bất 

kỳ ngƣời nào trong số họ thêm thông tin, sổ cái sẽ tự động xác minh và điều chỉnh dữ 

liệu. Mỗi bên có liên quan không cần duy trì sổ cái riêng của họ, nhờ đó các kế toán 

viên sẽ không phải thực hiện tất cả việc xử lý và điều chỉnh giao dịch. Chuỗi khối tạo 

ra một hồ sơ truy nguyên theo thời gian thực, do vậy nếu công nghệ Blockchain đƣợc 

chấp nhận rộng rãi, vai trò của các kiểm toán viên trong việc xác minh các giao dịch 

đƣợc thực hiện trong Blockchain sẽ không còn cần thiết. 

Thứ hai, ứng dụng Blockchain giúp giảm thiểu khả năng xảy ra sai phạm kinh tế. 

Công nghệ Blockchain trong Kế toán - Kiểm toán làm giảm phần lớn khả năng 

xảy ra sai sót khi đối chiếu các thông tin phức tạp và khác biệt từ nhiều nguồn khác 

Ứ 
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nhau. Hơn nữa, hồ sơ kế toán sẽ không thể chỉnh sửa và thay đổi một khi đã đƣợc lƣu 

vào Blockchain, ngay cả khi chủ sở hữu hệ thống kế toán yêu cầu. Bởi trên nền tảng 

Blockchain, mọi giao dịch hàng ngày đƣợc ghi chép lại và xác thực, do đó tính vẹn 

toàn của các hồ sơ tài chính đƣợc đảm bảo. 

Blockchain có thể làm giảm các sai sót và gian lận kế toán. Khi một khối dữ liệu 

đƣợc thêm vào chuỗi, phần còn lại của mạng lƣới phải xác minh dữ liệu đó. Khi bạn 

thực hiện giao dịch trên chuỗi, tất cả các máy tính trong mạng lƣới sẽ xác định bạn và 

kiểm tra xem bạn có quyền giao dịch hay không. Ví dụ, nếu cần phải trả 100 USD mà 

bạn chỉ chuyển 50 USD do nhầm lẫn, các khối khác sẽ chỉ ra sai sót đó. 

Thứ ba, an ninh mạng đƣợc thắt chặt nhờ công nghệ Blockchain. 

Một hacker sẽ phải xâm nhập vào toàn bộ mạng máy tính cùng một lúc để thực 

hiện bất kỳ thiệt hại nào. Nếu chỉ tấn công một máy tính, những máy tính khác trong 

mạng lƣới sẽ có thể phát hiện và phản ứng với việc tấn công. 

Một vài ứng dụng khác của công nghệ Blockchain trong ngành Kế toán - Kiểm 

toán có thể đề cập đến là: Bằng chứng kiểm toán có thể theo dõi; Quá trình kiểm toán 

tự động; Xác thực giao dịch; Theo dõi quyền sở hữu tài sản; Hợp đồng thông minh; Hệ 

thống đăng ký và kiểm kê đối với mọi tài sản, từ nguyên liệu đến sở hữu trí tuệ. 

Đề xuất một số giải pháp để phát triển công nghệ Blockchain trong ngành 

Kế toán - Kiểm toán 

Một là, cập nhật công nghệ Blockchain cho các kế toán viên, kiểm toán viên 

thông qua các chương trình đào tạo. 

Để phát huy ứng dụng của công nghệ này trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, các 

kế toán viên, kiểm toán viên là những ngƣời cần am hiểu về ứng dụng này. Với mục 

tiêu dẫn đầu công nghệ trong các tổ chức tài chính trên thế giới, năm 2018, PwC đã 

công bố dịch vụ kiểm toán mới của mình dựa trên nền tảng công nghệ này nhằm 

khuyến khích khách hàng tiếp cận với giải pháp mới, cho phép ngƣời sử dụng dịch vụ 

có thể xem, kiểm tra và theo dõi các giao dịch trên Blockchain sát với thời gian thực. 

Bên cạnh PwC, Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales cũng đã đƣa 

Blockchain và một số xu hƣớng công nghệ then chốt khác vào nội dung đào tạo của 

mình. Tuy nhiên, để nắm bắt đƣợc những cơ hội do sự phát triển này mang lại, các kế 

toán viên, kiểm toán viên phải cập nhật xu hƣớng của những thay đổi này đối với 

ngành, làm quen với các khái niệm mới nhƣ dữ liệu lớn (Big Data), mật mã, hệ thống 

sổ cái (Blockchain), hệ thống thanh toán, thanh toán qua các thiết bị di động và các nền 

tảng mới kết nối giữa các nhà cung cấp và ngƣời sử dụng dịch vụ tài chính... 

Nhƣ vậy, để tạo lợi thế cạnh trạnh cho bản thân trong lĩnh vực kế toán- kiểm 

toán trong thị trƣờng lao động tƣơng lai, ngoài những kiến thức chuyên môn, cần cập 

nhật những thông tin về công nghệ cũng nhƣ những ứng dụng mới vào trong môi 

trƣờng làm việc của ngành. 
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Hai là, xây dựng các công ty cung cấp ứng dụng công nghệ Blockchain trong kế 

toán, kiểm toán 

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc áp dụng 

Blockchain trong phạm vi nào, mang giá trị kinh doanh ra sao, bắt đầu từ đâu và làm 

nhƣ thế nào. Thực tế hiện nay, công cụ lập trình của các dự án Blockchain còn hạn 

chế, gây khó khăn trong việc hiện thực hóa các ý tƣởng ứng dụng công nghệ chuỗi 

khối. Các dự án Blockchain tiên tiến cần giải quyết vấn đề này, cần những công cụ lập 

trình hoàn chỉnh để hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng. Với mục tiêu phá vỡ các rào 

cản trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cho 

các doanh nghiệp, cần có các tổ chức chuyên nghiệp để cung cấp các dịch vụ, nền tảng 

công nghệ và công cụ để hỗ trợ các doanh nghiệp truyền thống tại Việt Nam tiếp cận 

công nghệ Blockchain một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Điển hình, một số doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam nhƣ: Công 

ty Vakaxa, AChain, Kambaria, Kyber Network… đã xây dựng những nền tảng 

Blockchain hoạt động hiệu quả, thu hút đƣợc sự quan tâm và đầu tƣ lớn của cộng đồng 

Blockchain trên toàn thế giới. Đây là cơ hội cho Việt Nam đón đầu ứng dụng công 

nghệ Blockchain, nhằm cắt giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp các 

doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với các doanh nghiệp nƣớc ngoài. 

Ba là, ứng dụng Blockchain trên các phần mềm kế toán. 

Hiện nay, việc sử dụng phần mềm kế toán trong hoạt động kế toán không còn xa lạ 

với bất cứ doanh nghiệp nào ở Việt Nam. Việc kết hợp công nghệ Blockchain trên các 

phần mềm kế toán sẽ giúp công tác kế toán tại các doanh nghiệp tối ƣu hóa tính bảo mật, 

an toàn và minh bạch của các thông tin kế toán. Gần đây nhất, việc ứng dụng của công 

nghệ Blockchain đã đƣợc triển khai trên phần mềm hóa đơn điện tử. Đi tiên phong trong 

dịch vụ phát triển giải pháp và ứng dụng công nghệ Blockchain trên phần mềm hóa đơn 

điện tử là MISA. MISA phát triển MeInvoice.vn - Giải pháp hóa đơn điện tử đầu tiên tại 

Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain giúp gia tăng tính bảo mật, an toàn và minh 

bạch của hóa đơn cho doanh nghiệp. Công nghệ Blockchain trên MeInvoice đƣợc hiểu 

nhƣ một cuốn sổ cái, ghi nhận toàn bộ trạng thái và cập nhật đầy đủ thông tin về hóa đơn 

cho các bên tham gia đều có thể kiểm tra và xác thực thông tin. Trong thời gian tới, các 

công ty phần mềm kế toán nên khai thác sâu hơn các ứng dụng của Blockchain không 

chỉ trên phần mềm hóa đơn điện tử mà trên các phần mềm kế toán. 

Tóm lại, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang "bùng nổ" ở Việt 

Nam, kế toán viên và kiểm toán viên cần cân nhắc cách thức làm việc và có thể cung 

cấp cho khách hàng những sản ph m công việc có giá trị cao hơn liên quan đến hiểu 

biết sâu sắc và suy nghĩ chiến lƣợc. Blockchain có thể mở ra rất nhiều cánh cửa cơ hội 

cho ngành Kế toán - Kiểm toán trong tƣơng lai. 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nghe-ke-toan-kiem-toan-trong-ky-nguyen-cong-nghe-so-

blockchain-71955.htm 

https://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/ung-dung-blockchain-vao-linh-vuc-ke-toan-kiem-

toan-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-310019.html 
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Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 

vào lĩnh vực ngân hàng trong thời đại 

Công nghệ 4.0 

Vũ Thị Thủy - CQ56/15.06 

gày nay, cùng với sự phát triển của các công nghệ mới bao gồm blockchain, 

khoa học dữ liệu, sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo (AI); dữ liệu lớn (Big Data), 

điện toán đám mây (Cloud Computing) nhƣ một cuộc cách mạng và đặc biệt 

ngày càng trở nên quan trọng đối với các ngành nghề nói chung và ngành ngân hàng 

nói riêng vì những lợi ích vƣơt trội mà mô hình này mang lại. Theo nghiên cứu của các 

chuyên gia, công nghệ điện toán đám mây đang là lựa chọn ƣu việt cho ngành tài 

chính, ngân hàng trong cuộc đua chuyển đổi số, với lợi thế giảm gánh nặng đầu tƣ vào 

nguồn lực công nghệ thông tin (CNTT), tăng cƣờng năng lực xử lý dữ liệu, nâng cao 

hiệu suất kinh doanh và trải nghiệm khách hàng. Điện toán đám mây đƣợc cho là sẽ 

thay đổi ngành ngân hàng theo những cách sâu sắc trong thời gian tới. 

Điện toán đám mây (Cloud Computing) hay còn gọi là điện toán máy chủ ảo, 

cung cấp các công nghệ, tài nguyên máy tính liên kết với mạng Internet. Với mô hình 

điện toán đám mây, ngƣời dùng sẽ đƣợc tiếp cận các tài nguyên từ công nghệ, năng 

lƣợng điện toán, lƣu trữ cơ sở dữ liệu đến từ những nhà cung cấp dịch vụ đám mây. 

Tài nguyên điện toán đám mây có thể đƣợc thiết lập hoặc hủy bỏ nhanh chóng bởi 

ngƣời dùng mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp dịch vụ. 

Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong hoạt động 

ngân hàng 

Điện toán đám mây nổi lên nhƣ một “cuộc đua” mới trong ứng dụng công nghệ 

cho hệ thống ngân hàng hiện đại. Theo chiến lƣợc của Ngân hàng nhà nƣớc, đến năm 

2025 sẽ có 60% ngân hàng Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây và tỷ lệ này 

sẽ tăng lên thành 100% vào năm 2030. Công nghệ điện toán đám mây có ƣu điểm về 

tính linh hoạt, bảo mật và tối ƣu hóa chi phí, là trợ thủ đắc lực cho sự phát triển CNTT 

của ngân hàng và tăng cƣờng sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các sản ph m, 

dịch vụ. 

Điện toán đám mây giúp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành hệ thống: những 

khoản chi phí để nâng cấp phần cứng, chi phí vận hành hay bảo mật sẽ đƣợc tiết kiệm 

N 
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đáng kể khi chuyển hƣớng sử dụng trên Nền tảng Đám mây, đồng thời giảm thiểu rủi 

ro và chi phí thử nghiệm với sản ph m, dịch vụ mới. Theo đó, ngân hàng có thể tập 

trung hoàn toàn vào việc sáng tạo ra các sản ph m mới đáp ứng mong muốn của khách 

hàng và sự tăng trƣởng kinh doanh. 

Điện toán đám mây có thể giúp rút ngắn kỷ lục thời gian triển khai một hệ thống 

hoặc ứng dụng công nghệ. Bằng cách giảm thời gian triển khai dịch vụ, ngân hàng có 

thể phục vụ khách hàng của họ tốt hơn. Theo đó, ngƣời dùng cũng có những trải 

nghiệm mƣợt mà hơn với các dịch vụ số hóa của ngân hàng. Đặc biệt, thời gian vừa 

qua, khi các ứng dụng ngân hàng số, ngân hàng điện tử tại Việt Nam phát triển nhƣ 

"vũ bão" thì không tránh khỏi tình trạng quá tải, khách hàng không thể đăng nhập hay 

giao dịch do lƣợng truy cập quá lớn. Điện toán đám mây có thể giải quyết vấn đề này. 

Tăng cường trải nghiệm khách hàng, cải thiện quan hệ ngân hàng-khách hàng: 

Điện toán đám mây cho phép các ngân hàng có thêm thông tin về thói quen và sở thích 

của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ vào đúng thời điểm bằng cách cung cấp 

khả năng kiểm soát tốt hơn và truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu và các nguồn 

thông tin. Đồng thời ngân hàng  có thể mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích về hiệu 

suất sử dụng, thông tin nhanh và cải thiện khả năng truy cập, từ đó làm tăng sự hài 

lòng khi trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. 

Khả năng phân tích và lưu trữ dữ liệu nhanh chóng, linh hoạt và bảo mật cao  

giúp  ngân hàng giải quyết việc lƣu trữ một khối lƣợng lớn dữ liệu. Bên cạnh đó 

việc tích hợp hệ thống quản lý trích xuất  dữ liệu kết hợp với công nghệ AI sẽ hỗ 

trợ thêm rất nhiều trong việc phân tích dữ liệu hay làm báo cáo kinh doanh một 

cách nhanh chóng. 

Bảo mật và khôi phục dữ liệu: Khi lƣu trữ trên đám mây, dữ liệu sẽ đƣợc sao lƣu 

thành nhiều phiên bản hoặc nhiều hệ thống dự phòng để doanh nghiệp có thể an tâm 

nếu nhƣ hệ thống chính gặp lỗi hoặc sự cố không mong muốn. 

Giảm thiểu rủi ro: Đám mây có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến công 

nghệ truyền thống, chẳng hạn nhƣ các lo ngại về dung lƣợng bộ nhớ, kích thƣớc tệp 

đính kèm, rò rỉ dữ liệu do bảo mật kém… Ngoài ra, khả năng mở rộng quy mô của 

điện toán đám mây cho phép các ngân hàng kiểm soát nhiều hơn về vấn đề bảo mật 

cũng nhƣ các vấn đề khác. 

Thực trạng ứng dụng điện toán đám mây trong hoạt động ngân hàng 

Điện toán đám mây đang trở thành "cuộc đua" mới trong ứng dụng công nghệ hệ 

thống ngân hàng thời gian gần đây. Mặc dù đã đƣợc nhiều ngân hàng xác định tầm 

quan trọng từ sớm, nhƣng chỉ một số ít thật sự đầu tƣ mạnh vào công nghệ này. Theo 
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báo cáo của IDC năm 2020, có 57% các ngân hàng đã triển khai thành công ngân hàng 

số và chuyển đổi lên đám mây; 40% ngân hàng đƣợc khảo sát cho biết đang có kế 

hoạch chuyển đổi lên môi trƣờng đám mây lai trong vòng 12 - 24 tháng. 

Tháng 9/2021, VIB đã chính thức công bố thoả thuận với Microsoft Việt Nam về 

hợp tác chiến lƣợc 3 năm để triển khai nền tảng điện toán đa đám mây (multi-cloud) 

với việc sử dụng Microsoft Azure làm đám mây chính cho VIB, từ đó thúc đ y tiến 

trình đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá trị khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu và trải 

nghiệm ngân hàng số ngày một đa dạng của khách hàng. Trong khuôn khổ của thỏa 

thuận hợp tác, hai bên cũng sẽ triển khai các dự án quan trọng về an ninh mạng, Big 

Data, AI, Open API, IoT, ... 

Hay có thể kể đến nhƣ sự hợp tác giữa ngân hàng Techcombank với Amazon 

Web Services (AWS), một công ty thuộc tập đoàn toàn cầu Amazon.com, làm đối tác 

cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đây 

là thoả thuận kéo dài 5 năm và theo ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank 

thì đây là một khoản đầu tƣ rất đáng để mong đợi. Một ông lớn khác cũng hợp tác với 

AWS triển khai mạnh mẽ công nghệ điện toán đám mây thời gian gần đây là 

VietinBank. Từ ngày 13/9/2021, VietinBank đã chính thức ra mắt VietinBank iPay 

phiên bản Web mới, đƣợc thiết kế và triển khai đồng bộ trên nền tảng điện toán đám 

mây tại địa chỉ https://ipay.vietinbank.vn. Đây là bƣớc đi lớn trong tổng thể chiến lƣợc 

chuyển đổi số đang đƣợc triển khai mạnh mẽ tại VietinBank, khẳng định vị thế ngân 

hàng số hàng đầu trên thị trƣờng. 

Nhiều ngân hàng nhỏ khác cũng đã ngày càng quan tâm hơn đến việc ứng dụng 

và triển khai công nghệ này mặc dù mức độ đầu tƣ chƣa bằng những ngân hàng lớn. Ví 

dụ nhƣ VietABank, từ năm 2017 đã chuyển toàn bộ hệ thống Trung tâm dữ liệu lên 

Private Cloud. Tháng 7/2021, PVcomBank đã cùng với CMC Telecom triển khai hệ 

thống trục tích hợp dịch vụ chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud. Mới đây 

nhất, SeABank lựa chọn Google Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây 

chính của mình, đồng thời khai thác chuyên môn của Google Cloud trong các dịch vụ 

công nghệ và khả năng giúp các doanh nghiệp tăng tốc quá trình chuyển đổi số, nhằm 

cung cấp dịch vụ ngân hàng số SeAMobile/SeANet trên nền tảng điện toán đám mây 

của Google. 

Giải pháp ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực ngân hàng 

ở Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, phát triển nền tảng công nghệ: Cần có một chính sách ƣu tiên cho 

điện toán đám mây nhằm kích hoạt quá trình chuyển đổi số thông qua các ứng dụng 
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nhƣ Big Data và IoT. Đa dạng hóa hệ thống CNTT; tối ƣu hóa các cơ sở hạ tầng 

CNTT thông qua quản lý tự động của máy ảo; đảm bảo quá trình kinh doanh liên tục 

và khả năng phục hồi thảm họa; kiểm soát tốt hơn lợi nhuận và chi phí cận biên. 

Thứ hai, tạo nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ: Các ngân hàng sẽ cần một nền tảng 

kỹ thuật số mạnh mẽ để áp dụng đám mây một cách an toàn và tuân thủ trên quy mô 

lớn. Nền tảng kỹ thuật số đƣợc thiết kế tốt, đƣợc hỗ trợ bởi các hoạt động linh hoạt, 

đảm bảo rằng các ngân hàng có quyền truy cập liên tục vào hệ thống và dữ liệu của họ, 

bất kể nhân viên đang ở đâu hoặc đang sử dụng thiết bị nào. 

Thứ ba, thúc đ y sử đổi mới: Sử dụng đám mây, các dịch vụ tài chính có thể tận 

dụng các công nghệ và công cụ mới nhƣ thực tế tăng cƣờng (AR), thực tế ảo (VR), xử 

lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), máy học (ML) và Internet of Things (IoT) để mở khóa 

các quy trình mới cải tiến tƣơng tác và trải nghiệm của khách hàng với các dịch vụ thời 

gian thực di động. 

Thứ tư, tăng cƣờng bảo mật CNTT: Trƣớc khi có hành lang pháp lý cụ thể cho 

điện toán đám mây, các ngân hàng cần phải thúc đ y triển khai các công cụ hiện đại về 

quản lý tăng cƣờng an ninh mạng và bảo mật dành riêng cho ngành. 

 

Tài liệu tham khảo: 

ThS. Lê Thị Anh Quyên (2022), Ứng dụng điện toán đám mây trong hoạt động ngân hàng, 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/ung-dung-dien-toan-dam-may-trong-hoat-dong-ngan-hang-

38989.html 

Ánh Dương (2021), “Cuộc đua điện toán đám mây của các ngân hàng Việt”.  

https://cafef.vn/cuoc-dua-dien-toan-dam-may-cua-cac-ngan-hang-viet-20211110065738174.chn 

 

Thư giãn: 

Trò khá hơn thầy rồi 
Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh 

đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo: 

- Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh. 

Trò vội thưa: 

- Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy 
đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được. 

Thầy nghe nói, chắp tay vái: 

- Con khá hơn thầy nhiều rồi! Con phải học thầy làm gì nữa? 
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Cơ hội và thách thức đối với thương mại 

điện tử xuyên biên giới 

Khương Hoàng An - CQ56/21.04 

rong những năm gần đây, xu hƣớng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế giữa các 

quốc gia mở ra triển vọng xuất kh u cho các doanh nghiệp trên thế giới nói 

chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

đã trở thành động lực cho thƣơng mại điện tử thế giới cũng nhƣ Việt Nam 

ngày càng phát triển, đặc biệt là hoạt động thƣơng mại điện tử xuyên biên giới. 

Khái quát về thương mại điện tử xuyên biên giới (TMĐTXBG) 

Thƣơng mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce (EC) là sự mua bán sản ph m 
hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử nhƣ internet và các mạng máy tính. 

Thƣơng mại điện tử xuyên biên giới là hoạt động mua bán trực tuyến quốc tế hay 
nói cách khác là việc bán hoặc mua sản ph m đƣợc thực hiện thông qua mạng internet. 
Ngƣời mua và ngƣời bán không cùng một quốc gia, không chịu sự quản lý bởi một cơ 
quan quyền lực quốc gia, có thể sử dụng các đồng tiền thanh toán khác nhau, thực hiện 
giao hàng hoá bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh xuyên biên giới hoặc dịch 
vụ bƣu chính để kết thúc giao dịch mua bán. 

Thực trạng phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới 

Thƣơng mại điện tử xuyên biên giới từ lâu đã là phƣơng thức phổ biến ở nhiều 
quốc gia phát triển nhƣ Mỹ, Trung Quốc,... Tốc độ ứng dụng và phát  triển thƣơng 
mại điện tử của Trung Quốc đã tăng theo cấp số nhân trong thập kỷ gần đây. Tại các 
thị trƣờng EU, số liệu thống kê từ Vụ Thị trƣờng châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công 
Thƣơng cho biết, năm 2020, doanh số TMĐTXBG của 16 nƣớc lớn nhất EU đã đạt 
tới 146 tỷ Euro và chiếm khoảng 25,5% doanh số thƣơng mại điện tử của cả châu 
Âu. Theo số liệu Trung Quốc công bố, xuất nhập kh u TMĐTXBG trong năm 2020 
của nƣớc này đạt tổng cộng 1,69 nghìn tỷ NDT, tăng 31,1%. Tổng giao dịch xuất 
kh u qua thƣơng mại điện tử tăng hơn 40% lên 1,12 nghìn tỷ NDT, Trung Quốc nhập 
kh u hàng hoá từ thị trƣờng nƣớc ngoài qua thƣơng mại điện tử đạt 570 tỷ NDT, tăng 
trƣởng 16,5%. 

Covid-19 là nhân tố khách quan tác động đến sự phát triển của thƣơng mại điện 
tử tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Việt Nam là thị trƣờng mới, nhiều 
tiềm năng phát triển và tăng trƣởng trong tƣơng lai. Theo Sách trắng Thƣơng mại điện 
tử Việt Nam, năm 2020, tốc độ tăng trƣởng của TMĐT đạt mức 18%, tỷ trọng 
TMĐTXBG trong TMĐT tăng liên tục trên 20,3%/ năm, tăng trung bình 27,4%/ năm, 
cao hơn tốc độ tăng trung bình của TMĐT nội địa (10%) và tổng TMĐT (13,5%/ năm) 
trong giai đoạn từ năm 2014- 2020. 

Ở Việt Nam, hình thức TMĐTXBG phổ biến là thông qua đơn hàng TMĐT trên 
các sàn giao dịch TMĐT lớn nhƣ Amazon, Alibaba hoặc qua mạng xã hội nhƣ 

T 
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Facebook. Việc các doanh nghiệp tham gia vào các sàn thƣơng mại điện tử hay xây 
dựng các Website bán hàng riêng để giới thiệu sản ph m cho thấy cơ hội trong việc áp 
dụng TMĐTXBG đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Cơ hội phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam 

Thứ nhất, bên cạnh kênh xuất kh u truyền thống, TMĐTXBG sẽ là kênh phân 
phối hiệu quả cho doanh nghiệp mở rộng thị trƣờng. Ngay trong vụ vải thiều Bắc 
Giang năm nay, Cục Thƣơng mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thƣơng đã hợp tác 
với Tổng công ty Bƣu chính Viettel (Viettel Post) và sàn TMĐT Voso xuất kh u thí 
điểm thành công vải thiều Bắc Giang sang thị trƣờng châu Âu theo phƣơng thức 
TMĐTXBG trên nền tảng TMĐT của Việt Nam - Voso Global. Có thể coi đây là một 
bƣớc đi đáng ghi nhận đối với ngành TMĐT nƣớc ta trong việc đƣa các sản ph m nông 
sản tƣơi chất lƣợng cao sang thị trƣờng nƣớc ngoài có nhiều tiêu chu n khắt khe nhƣ 
châu Âu qua TMĐTXBG. 

Thứ hai, TMĐT giúp ngƣời tiêu dùng thông qua Internet để mua sắm tại các thị 
trƣờng quốc tế và trở thành “ngƣời tiêu dùng toàn cầu”, đồng thời, giúp cho các cá nhân, 
doanh nghiệp dễ dàng hơn khi giới thiệu và giao sản ph m của mình đến tay khách hàng 
quốc tế. Bên cạnh đó, việc tham gia vào hệ thống xuất kh u, nhập kh u trực tuyến, các 
kênh thƣơng mại điện tử xuyên biên giới (TMĐTXBG) sẽ tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp Việt Nam giao lƣu, cọ sát thực tế để hoàn thiện sản ph m của mình, nâng cao năng 
lực doanh nghiệp và giá trị chất lƣợng hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. 

Thứ ba, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát với các chính sách giãn 
cách xã hội diễn ra ở hầu hết các quốc gia, thị trƣờng TMĐT càng trở nên sôi động 
hơn và việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới đang trở thành một 
phƣơng án hữu hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam vƣợt qua khó khăn mang đến cơ 
hội mới từ nhu cầu mới phát sinh của thị trƣờng. Thói quen mua hàng của ngƣời tiêu 
dùng Việt Nam tại thị trƣờng nội địa cũng dần dịch chuyển từ mua hàng truyền thống 
sang hình thức mua hàng online thông qua phƣơng tiện điện tử. 

Thách thức đối với phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới 

Trong đại dịch Covid-19, xuất kh u trực tuyến đang trở thành hƣớng đi hiệu quả 
đƣợc các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hƣớng tới. Tuy nhiên, cơ hội 
bao giờ cũng đi kèm với thách thức. 

Thứ nhất, TMĐTXBG ở Việt Nam đối với doanh nghiệp xuất kh u còn khá mới 
mẻ với nhiều quy trình, quy định phức tạp về mặt pháp lý, thủ tục và tài chính của 
nƣớc xuất kh u, nƣớc nhập kh u và các nền tảng TMĐT quốc tế. 

Thứ hai, Tác động tiêu cực của Covid-19 đã làm đứt gẫy chuỗi cung ứng xuyên 
biên giới (đặc biệt vận tải đƣờng hàng không là phƣơng thức vận chuyển chính đã bị tê 
liệt và các phƣơng thức vận tải khác nhƣ đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng biển cũng bị 
sụt giảm mạnh), sự suy giảm năng lực cung cấp dịch vụ của các công ty logistics 
(nguồn nhân lực, thái độ, tính chuyên nghiệp, tâm lý, tài chính) tham gia hỗ trợ và 
cung cấp dịch vụ giao hàng trong TMĐTXBG. 

Thứ ba, Sự triển khai các chƣơng trình kết nối giữa các sàn giao dịch điện tử 
trong nƣớc, các DN cung ứng hàng xuất nhập kh u trong nƣớc với các sàn giao dịch 
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TMĐT lớn trên thế giới nhƣ: Alibaba, Amazon bị chậm lại so với kế hoạch đặt ra nhƣ 
công tác đào tạo, phổ biến kiến thức, kỹ năng, cơ sở hạ tầng, phần mềm kết nối cho 
cộng đồng DN tham gia vào khai thác các sàn TMĐT. 

Thứ tư, Chính sách hỗ trợ của chính phủ về thuế, bảo hiểm xã hội và chính sách 
khuyến khích chuyển đổi số tại các doanh nghiệp tham gia TMĐTXBG thời hậu 
Covid-19 còn triển khai chậm so với ý tƣởng chính sách của Chính phủ. 

Giải pháp đề xuất 

Về phía doanh nghiệp tham gia TMĐTXBG 

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần đƣợc trang bị đầy đủ kỹ năng về thƣơng mại 
quốc tế, hiểu biết thị trƣờng, đảm bảo sản ph m chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu của 
thị trƣờng cũng nhƣ uy tín TMĐT của nƣớc xuất kh u. 

Thứ hai, đ y mạnh việc tuân thủ các chính sách trên sàn TMĐT không chỉ đối 
với doanh nghiệp tham gia trực tiếp trên sàn TMĐT mà các đại lý làm thủ tục hải quan 
thực hiện dịch vụ uỷ thác cũng cần hết sức chú tâm. 

Về phía Nhà nước 

Thứ nhất, xây dựng các nhóm chính sách hỗ trợ thông quan hải quan đối với 
hàng hoá xuất kh u, nhập kh u trong TMĐTXBG. Cụ thể cần xây dựng quy trình thủ 
tục hải quan, cách thức xác định trị giá, mã hàng đối với hàng hoá mua bán qua 
TMĐTXBG. Do tính chất của hàng hoá mua bán TMĐT cần thực hiện nhanh chóng để 
hạn chế việc suy giảm chất lƣợng sản ph m. 

Thứ hai, xây dựng quy chế vận hành hệ thống dữ liệu điện tử hải quan đối với 
hàng hoá xuất kh u, nhập kh u qua phƣơng thức TMĐT và quy định trách nhiệm cụ 
thể giữa các bên. Thông qua việc quản lý dữ liệu trên hệ thống thông tin sẽ giúp Bộ 
Tài chính quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

Thứ ba, tăng cƣờng ký kết hợp tác giữa các cơ quan hải quan và các sàn giao 
dịch TMĐT quốc tế nhƣ Alibaba, Amazon. 

Kết luận 

TMĐTXBG đang dần thay đổi thói quen mua hàng của ngƣời tiêu dùng Việt 
Nam nói riêng và ngƣời tiêu dùng quốc tế nói chung. Việc ứng dụng công nghệ số, xây 
dựng kênh phân phối mới trên thị trƣờng quốc tế đang trở thành phƣơng án hữu hiệu 
cho các doanh nghiệp Việt Nam vƣợt qua khó khăn và mang đến cơ hội phát triển mới 
trên thị trƣờng quốc tế. 

Tài liệu tham khảo: 
https://moit.gov.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-nuoc-ngoai/thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-

kenh-xuat-khau-tiem-nang-cho-doanh-nghiep-viet.html 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-hau-covid19-

va-goi-mo-chinh-sach-cho-viet-nam-329827.html 

https://baoquocte.vn/thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-dua-hang-viet-nam-toi-tan-tay-nguoi-tieu-dung-

quoc-te-168363.html 

https://www.melodylogistics.com/thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-co-hoi-xuat-khau-tiem-nang-cho-cac-

doanh-nghiep-viet-936.html 
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Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực 

thương mại quốc tế ở Việt Nam 

Trịnh Thảo Linh - CQ56/08.02  

rong thời kỳ bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, kinh tế số đã và 

đang trở nên phổ biến và là xu hƣớng tất yếu, là ứng dụng nền tảng để phát 

triển kinh tế bắt kịp với xu hƣớng thời đại. Phát triển kinh tế số sẽ giúp kinh tế 

Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có 

lĩnh vực thƣơng mại quốc tế. Tuy nhiên, phát triển kinh tế số trong lĩnh vực thƣơng 

mại quốc tế cũng đặt Việt Nam trƣớc những thách thức mới. 

Khái niệm Kinh tế số và Thương mại quốc tế 

Kinh tế số 

Tại “Diễn đàn Kinh tế tƣ nhân Việt Nam năm 2019”, kinh tế số đƣợc định nghĩa: 

“là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số và phát triển kinh tế số là sử dụng 

công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Trong nền kinh tế 

số, các doanh nghiệp sẽ đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh truyền thống sang mô 

hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản xuất, thƣơng mại đến sử dụng”. 

Thương mại quốc tế 

Theo Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), “Thƣơng mại quốc tế là sự trao đổi 

hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất qua biên giới giữa các quốc gia, hoặc/và giữa 

các tổ chức cá nhân trong nƣớc với đối tác nƣớc ngoài”. 

Ngày nay, với sự gia tăng trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia, các vùng 

lãnh thổ, phát triển kinh tế số đƣợc xem là một trong những chìa khóa và nền tảng 

quan trọng cho sự phát triển của thƣơng mại quốc tế. 

Khái quát tình hình phát triển kinh tế số tại Việt Nam và những cơ hội đối 

với lĩnh vực thương mại quốc tế 

Khái quát tình hình phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế 

số ở mức khá trong khu vực ASEAN với hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin khá 

tốt, phủ sóng rộng, mật độ ngƣời dùng cao. 

Trong báo cáo "Nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2020”, tốc độ tăng trƣởng kinh 

tế số của Việt Nam luôn tăng trƣởng ở mức hai con số. Năm 2020, nền kinh tế số Việt 

Nam đạt tổng giá trị 14 tỷ USD, cao gấp 4,5 lần so với 5 năm trƣớc và dự đoán chạm 

mốc 43 tỷ USD vào năm 2025. Chỉ tính riêng thƣơng mại điện tử, năm 2020 đã tăng 

tới 18%, đạt khoảng hơn 11 tỷ USD. 

T 
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Thƣơng mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành một kênh quan trọng cho 

thƣơng mại quốc tế. Nếu trƣớc đây thƣơng mại quốc tế chỉ dành cho những doanh 

nghiệp lớn thì nay với thƣơng mại điện tử (TMĐT), cả những doanh nghiệp nhỏ cũng 

có thể đƣa hàng hóa ra thế giới. Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam chỉ ra rằng, 32% số 

doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác nƣớc 

ngoài thông qua các kênh trực tuyến. 

Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quyết tâm, định hƣớng và nỗ lực hành 

động mạnh mẽ trong việc thúc đ y phát triển kinh tế số. Năm 2020, Việt Nam bắt đầu 

khởi động chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã 

hội số. Ngày 03/06/2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg về "Chƣơng trình Chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030" đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt đã nêu 

rõ nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. 

Những cơ hội đối với lĩnh vực thương mại quốc tế 

Phát triển kinh tế số mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong lĩnh vực thƣơng mại 

quốc tế. 

Thứ nhất, làm tăng quy mô, phạm vi và tốc độ dòng chảy thương mại 

Nền kinh tế số cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia dựa trên 

công nghệ hạ tầng về thông tin để khai thác nguồn tài nguyên số bao gồm hệ sinh thái 

dữ liệu và tri thức mở, có ích cho việc dự đoán kịp thời và ra quyết định mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Các công nghệ mới làm giảm ảnh hƣởng của rào cản về khoảng cách 

địa lý, ngôn ngữ hay quy định, tạo điều kiện kết nối một số lƣợng lớn các doanh 

nghiệp và ngƣời tiêu dùng trên toàn cầu. 

Thứ hai, nền kinh tế số với các công nghệ mới làm giảm chi phí thương mại 

- Giảm chi phí vận chuyển và lƣu trữ. Ứng dụng AI có thể tối ƣu hóa việc lập kế 

hoạch tuyến đƣờng, giảm chi phí hậu cần thông qua theo dõi hàng hóa và lô hàng, sử 

dụng robot thông minh để tối ƣu hóa lƣu trữ, hàng tồn kho và tích hợp in 3D để giảm 

nhu cầu về dịch vụ vận tải và hậu cần. 

- Giảm chi phí thƣơng mại liên quan đến thủ tục hải quan. Blockchain và AI hứa 

hẹn sẽ làm giảm hơn nữa thời gian làm thủ tục hải quan. AI còn có thể liên tục theo dõi 

và phân tích quy định thay đổi và đƣa ra đề xuất. 

- Giảm chi phí thông tin và giao dịch. Các nền tảng trực tuyến giúp vƣợt qua 

những trở ngại nhƣ thiếu thông tin và tin tƣởng vào các giao dịch xuyên biên giới. IoT 

và Blockchain có thể đơn giản hóa các thủ tục xác minh và chứng nhận. Những đổi 

mới trong thanh toán xuyên biên giới và các dịch vụ tài chính cũng tiếp tục tạo thuận 

lợi cho thƣơng mại. 

Thứ ba, tạo điều kiện phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới 

Thƣơng mại điện tử xuyên biên giới đƣợc phát triển trên nền tảng thƣơng mại 

quốc tế truyền thống kết hợp với TMĐT. Trong nền kinh tế số, các hoạt động kinh tế 
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dựa trên các công nghệ kỹ thuật số giúp cho việc giao dịch, trao đổi hàng hóa và dịch 

vụ thông qua thƣơng mại điện tử dễ dàng. Thông qua các website, ứng dụng và 

phƣơng tiện truyền thông xã hội tƣơng tác cho phép các doanh nghiệp tƣơng tác với 

khách hàng và do đó thúc đ y doanh số bán hàng trực tuyến. Các công ty cũng ngày 

càng dựa vào trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để phân tích trải nghiệm mua sắm trực 

tuyến. Đặc biệt, trong tình hình đại dịch Covid-19 làm ảnh hƣởng đến các hoạt động 

thƣơng mại quốc tế, nhƣng sẽ mang lại cơ hội “vàng” cho phát triển thƣơng mại điện 

tử xuyên biên giới. 

Thứ tư, phát triển kinh tế theo định hướng kinh tế số đảm bảo tính minh bạch 

trong thương mại quốc tế. Minh bạch là một trong những điểm mạnh của kinh tế số, 

giúp gián tiếp làm giảm gian lận trong thƣơng mại quốc tế. 

Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế số trong lĩnh vực thương mại 

quốc tế tại Việt Nam 

Thứ nhất, việc xuất hiện các mô hình kinh doanh mới làm phát sinh các giao dịch 

thƣơng mại quốc tế và các vấn đề chính sách phức tạp hơn. Những giao dịch xuất nhập 

kh u thực hiện hoàn toàn qua môi trƣờng mạng thì cơ chế, chính sách quản lý hoạt động 

xuất kh u, nhập kh u cũng cần điều chỉnh theo kịp với tình hình mới, từ việc quản lý 

thực tế bƣu kiện thƣơng mại, cho đến các tác động đối với quản lý rủi ro, việc thu thuế 

hay các quy định khác nhau giữa các quốc gia liên quan đến luồng dữ liệu. 

Thứ hai, các quy tắc thƣơng mại theo truyền thống dựa trên việc xác định xem 

sản ph m là hàng hóa hay dịch vụ và biên giới mà chúng vƣợt qua. Nhƣng, trong kỷ 

nguyên kỹ thuật số, những khác biệt này có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các 

công ty hiện nay ngày càng có thể hoạt động linh hoạt từ các địa điểm khác nhau gây 

khó khăn cho việc xác định các quy tắc thƣơng mại cụ thể áp dụng. 

Thứ ba, công tác quản lý thƣơng mại điện tử xuyên biên giới ở Việt Nam vẫn 

còn nhiều khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến: cơ chế thông quan hàng hóa xuất, nhập 

kh u dƣới hình thức thƣơng mại điện tử xuyên quốc gia; công tác quản lý chuyên 

ngành, kiểm tra chất lƣợng sản ph m, an toàn vệ sinh thực ph m đối với hàng hóa xuất 

nhập kh u; việc triển khai và áp dụng cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. 

Thứ tư, nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực công nghệ thông tin - nhân tố quan 

trọng nhất trong cạnh tranh và phát triển kinh tế số - còn ít về số lƣợng, chƣa bảo đảm 

về chất lƣợng. 

Thứ năm, việc bảo đảm an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin. Nền kinh tế 

số dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, internet chứa đựng nguy cơ lớn về bảo mật, 

an toàn thông tin và tính riêng tƣ của dữ liệu, của các chủ thể tham gia. 

Giải pháp phát triển kinh tế số trong lĩnh vực thương mại quốc tế ở Việt Nam 

Về phía Chính phủ 

Thứ nhất, tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh trong nƣớc cũng nhƣ 

ngoài nƣớc thích ứng với bối cảnh, tình hình mới. Thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực 
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thƣơng mại quốc tế theo hƣớng đổi mới sáng tạo và số hóa, công nghệ hóa phƣơng 

thức kinh doanh; tăng cƣờng kết nối, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, các hệ 

sinh thái toàn cầu và khu vực. 

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách tạo điều 

kiện thúc đ y và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ 

chuyển đổi, phát triển trong nền kinh tế số. Xây dựng nền tảng, thể chế cho các mô 

hình kinh doanh kinh tế số, các ngành đang có nhiều mô hình kinh doanh mới: thƣơng 

mại điện tử, tài chính số, ngân hàng số... 

Thứ ba, trên cơ sở nền tảng viễn thông mạnh, Việt Nam cần tập trung xây dựng 

các cơ sở dữ liệu quốc gia, song song với phát triển các yếu tố công nghệ đảm bảo an 

toàn an ninh thông tin trên không gian mạng. 

Thứ tư, xây dựng và phát triển hạ tầng thƣơng mại trong nƣớc đồng bộ, hiện đại 

và bền vững, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trƣờng quốc tế trong 

từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu lƣu thông hàng hóa và hỗ trợ xuất kh u, nhập kh u. 

Thứ năm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt phát triển hơn nữa kinh tế số 

trong lĩnh vực thƣơng mại quốc tế để rút ngắn thời gian cũng nhƣ tạo điều kiện thuận 

lợi để cho các giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác.  

Về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, đ y nhanh tốc độ chuyển đổi số. Sử dụng các công nghệ tiên tiến nhƣ 

trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và tự động hóa đang đƣợc tích hợp vào mạng cung 

cấp kỹ thuật số, tích hợp dữ liệu và thông tin. 

Thứ hai, chủ động nắm bắt thời cơ và tận dụng những chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ đối với hoạt động thƣơng mại quốc tế trong nền kinh tế số. 

Thứ ba, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

quá trình phát triển và hội nhập thƣơng mại quốc tế và quá trình chuyển đổi sản xuất 

và việc làm trên môi trƣờng internet. 
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