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Môi trường và mục tiêu phát triển  

kinh tế bền vững ở nước ta hiện nay 

Cù Hoàng Lâm Vũ - CQ58/01.02; Lê Thị Thảo Nguyên - CQ57/21.19 

ôi trƣờng là một tổng thể đƣợc xây dựng trên hai nền tảng chính là yếu tố 

tự nhiên và yếu tố sản xuất, hai yếu tố này có mối quan hệ biện chứng và 

gắn bó chặt chẽ cùng tác động và gây nên ảnh hƣởng đến đời sống sản 

xuất, sự tồn tại phát triển của đời sống con ngƣời và thiên nhiên. Chính vì vậy, môi 

trƣờng có vai trò chủ đạo trong sự tiến bộ của nhân loại và tiến trình phát triển kinh tế 

bền vững ở mọi quốc gia trên thế giới và tất nhiên nƣớc ta cũng không phải là ngoại lệ. 

Phát triển kinh tế bền vững: Là quá trình phát triển kinh tế hƣớng tới duy trì sự 

tăng trƣởng kinh tế liên tục và phấn đấu đạt đƣợc những mục tiêu dài hạn mà không 

gây ô nhiễm tổn hại đến môi trƣờng, đảm bảo an toàn, an ninh cho đời sống của các 

thế hệ sau, không đánh đổi môi trƣờng vì lợi ích trƣớc mắt. 

Những tác động yếu tố tự nhiên và sản xuất của con người gây ô nhiễm môi 

trường kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế 

Tác động từ yếu tố tự nhiên 

Thiên nhiên và những hiện tƣợng thiên nhiên cũng nhƣ biến đổi thất thƣờng của 

khí hậu luôn có những tác động rất lớn đến sự ổn định của môi trƣờng. Ở nƣớc ta hàng 

năm vẫn xảy ra không ít các trận bão lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại 

nặng nề cho đời sống sản xuất, tàn phá tài sản lên đến chục nghìn tỷ đồng và thiệt hại 

rất nhiều về tính mạng của nhân dân - lực lƣợng sản xuất chủ yếu của xã hội. 

Tác động từ yếu tố sản xuất 

Để đạt đƣợc những mục đích và lợi ích trƣớc mắt, quá trình sản xuất đã vi phạm 

nhiều nguyên tắc cơ bản làm phƣơng hại đến môi trƣờng, trực tiếp gây nên ô nhiễm 

không khí ở các đô thị lớn, ô nhiễm nguồn nƣớc, ô nhiễm đất,... Sự ô nhiễm môi 

trƣờng này cơ bản xuất phát từ sự hạn chế về nhận thức của con ngƣời về vai trò, vị 

thế, tầm quan trọng của môi trƣờng trong mục tiêu phát triển bền vững, dẫn đến những 

hành động sai trái xâm hại đến môi trƣờng thay vì giữ gìn bảo vệ môi trƣờng. Điều đó 

chứng tỏ công tác giáo dục tuyên truyền và quản lý giám sát của các nhà quản lí mà 

hiện nay đang rất cần đƣợc sớm cải thiện khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

Theo số liệu đƣợc công bố từ buổi tọa đàm “Kinh tế môi trƣờng, xu thế phát triển 

tất yếu cho kinh tế Việt Nam” diễn ra vào ngày 24/3/2021 tại Hà Nội, riêng vấn đề ô 

M 
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nhiễm không khí ở nƣớc ta mỗi năm đã gây ra thiệt hại về kinh tế khoảng 10 tỷ USD 

tƣơng đƣơng 5-7% GDP, tƣơng tự ô nhiễm nguồn nƣớc cũng gây thiệt hại khoảng 3,5% 

GDP. Một số liệu đáng chú ý và quan ngại cũng đƣợc nhắc đến là Việt Nam chính là 

một trong bốn quốc gia xả thải rác thải nhựa ra đại dƣơng lớn nhất hành tinh. 

Nhƣ vậy có thể thấy công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa dù mang lại rất 

nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống kinh tế xã hội, nhƣng bên cạnh đó cũng gây ra 

những hệ lụy nhất định tác động tiêu cực đến môi trƣờng và những mục tiêu phát triển 

kinh tế ổn định xã hội bền vững và lâu dài. 

Thành tựu và hạn chế trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn 

liền với bảo vệ môi trường hướng tới phát triển kinh tế bền vững 

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng. Từ 

một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nghề nông, đến nay đã xây 

dựng đƣợc cơ sở vật chất k  thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bƣớc đáp ứng đƣợc 

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  CNH, HĐH  và chuyển toàn bộ mọi hoạt 

động của nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp sang nền kinh tế có tƣ duy công 

nghiệp. Quy mô của nền kinh tế tăng nhanh, thu nhập đầu ngƣời vƣợt khỏi ngƣ ng thu 

nhập thấp, đƣa Việt Nam thoát khỏi tình trạng k m phát triển, trở thành nƣớc có mức 

thu nhập trung bình. Kinh tế Việt Nam từng bƣớc hội nhập sâu vào nền kinh tế khu 

vực và thế giới. Những thành tựu của quá trình CNH, HĐH đƣa đất nƣớc ngày càng 

phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và góp phần bảo đảm 

an ninh, quốc phòng. 

Tuy nhiên, đất nƣớc còn đứng trƣớc nhiều thách thức lớn, đan xen lẫn nhau, tác 

động tổng hợp và diễn biến phức tạp. CNH, HĐH phát triển chƣa bền vững, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng CNH, HĐH đang chững lại; hiệu quả sử dụng nguồn 

lực còn nhiều hạn chế, chất lƣợng nguồn nhân lực thấp so với yêu cầu; một số vấn đề 

xã hội phát sinh chậm đƣợc giải quyết. Môi trƣờng ở nhiều nơi đang bị ô nhiễm, tài 

nguyên, đất đai chƣa đƣợc quản lý tốt. Ngoài ra, đang có sự lệch pha giữa nhận thức về 

lý luận và thực tiễn bởi một thực tế là các nghị quyết thƣờng bao hàm quá nhiều nội 

dung nhƣng lại thiếu những giải pháp có tính khả thi và cụ thể, nên dẫn tới tình trạng 

đầu tƣ dàn trải, k m hiệu quả; các định hƣớng CNH, HĐH trong từng thời kỳ chƣa có 

trọng tâm, trọng điểm; giải pháp thiếu đồng bộ, nhất là trong mối quan hệ hoàn thiện 

thể chế, xây dựng chính sách đi đôi với giải pháp, cân đối các nguồn lực. Mô hình 

CNH, HĐH còn có sự thiên lệch về cơ cấu ngành; dựa nhiều vào khai thác và bán tài 

nguyên, phát triển theo chiều rộng, sử dụng nhiều vốn hơn là sử dụng lao động và công 

nghệ cao nên đã gây nên một số hạn chế trong quá trình phát triển, khiến tiến trình đ y 

mạnh CNH, HĐH diễn ra chậm, ngày càng bộc lộ những hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc 

yêu cầu của đổi mới, nhiều vấn đề đặt ra cần phải nghiêm túc xem x t để giải quyết. 
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Trong bối cảnh mới nhƣ vậy, các mô hình công nghiệp hóa nêu trên hiển nhiên là 

không còn chỗ đứng. Việt Nam cũng nhƣ các quốc gia khác, rất cần xác định mới mô 

hình công nghiệp hóa, vừa thích ứng với chuỗi giá trị toàn cầu, cách mạng công nghiệp 

lần thứ tƣ... và phù hợp với điều kiện, mục tiêu, yêu cầu... của nƣớc nhà. 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm  2021 - 2030  đƣợc thông qua tại 

Ðại hội XIII nêu rõ mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ mới: "Tiếp 

tục đ y mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ... Ð y mạnh phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, 

lợi thế và còn dƣ địa lớn để làm động lực cho tăng trƣởng theo tinh thần bắt kịp, tiến 

cùng và vƣợt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực, thế giới". 

Một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao đƣợc xác 

định là những ƣu tiên phát triển bao gồm: Công nghệ thông tin và truyền thông, công 

nghiệp điện tử - viễn thông, công nghiệp sản xuất rô-bốt, ô-tô, thiết bị tích hợp vận 

hành tự động, điều khiển từ xa, công nghiệp sản xuất phần mềm, sản ph m số, công 

nghiệp an toàn thông tin, công nghiệp dƣợc ph m, sản xuất chế ph m sinh học, công 

nghiệp môi trƣờng, công nghiệp năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng 

thông minh, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp và vật liệu mới... 

Có thể khái quát, với tầm nhìn chiến lƣợc, bám sát nền sản xuất công nghiệp và 

kinh tế công nghiệp của thế giới hiện đại, Ðại hội XIII của Ðảng đã kế thừa và bổ 

sung, phát triển đƣờng lối, chủ trƣơng tiếp tục đ y mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Ðây là cơ sở quan trọng hàng đầu để Chính phủ 

và các cấp, các ngành xây dựng những chính sách cụ thể, kịp thời và hiệu quả nhằm 

hoàn thành mục tiêu đất nƣớc có nền công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào năm 2025 

và có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030. 

Một số giải pháp phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường 

và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Một là, tích cực đ y mạnh công tác tuyên truyền đổi mới trong giáo dục hƣớng 

tới đạt đƣợc những thành tựu thực chất, nhằm quán triệt cải biên một cách sâu sắc để 

nâng cao nhận thức của đông đảo bộ phận quần chúng nhân dân trong mọi tầng lớp xã 

hội, xem x t đƣa giáo dục về môi trƣờng, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi 

trƣờng vào chƣơng trình giảng dạy từ sớm cho học sinh nhằm xây dựng cơ sở nhận 

thức đúng, chính xác cho thế hệ tƣơng lai của đất nƣớc. 

Hai là, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích tạo điều kiện tối đa 

cho các mô hình kinh tế xanh, kinh tế thân thiện với môi trƣờng, kinh tế bền vững đi 
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đôi với bảo vệ môi trƣờng có đƣợc phát triển và lan rộng, tích cực phát động phong 

trào đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp kinh tế xanh và chú trọng bảo đảm không 

phƣơng hại đến môi trƣờng thiên nhiên. Duy trì đều đặn các cuộc hội thảo và các phát 

động nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm tham vấn ý kiến của các nhà 

khoa học tiến tới xây dựng cơ sở cho các chính sách phát triển dài hạn. 

Ba là, không ngừng phấn đấu cải tiến nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác 

quản lý, giám sát chặt chẽ của nhà nƣớc về lĩnh vực  bảo vệ môi trƣờng, kiên quyết 

kiên trì xử lý nghiêm minh tạo tính răn đe đối với các hành vi xâm phạm đến hành lang 

ổn định của môi trƣờng vì lợi ích kinh tế trƣớc mắt mà đánh đổi môi trƣờng, các hành 

vi gián tiếp hay trực tiếp gây ra ô nhiễm môi trƣờng, ô nhiễm không khí, nguồn nƣớc... 

Bốn là, chủ động phòng chống và thích ứng với biến đổi khí hậu và các tác động 

tiêu cực thiên tai, thay đổi phƣơng châm lãnh đạo chỉ đạo từ “ứng phó” sang “thích 

ứng” nhằm thuận theo các biến đổi của tự nhiên và chủ động có nhiều phƣơng hƣớng 

phòng chống từ trƣớc, từ xa, cải thiện mức độ chính xác của các điều tra dự báo, tránh 

bị động bất ngờ. Xây dựng phƣơng án phòng chống thiên tai khoa học hiệu quả trƣớc, 

trong và sau thiên tai, phấn đấu hạn chế tối đa thiệt hại về ngƣời và của do thiên tai. 

Năm là, các nhà hoạch định chính sách cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chủ 

trƣơng chính sách phát triển CNH, HĐH một cách khoa học, bài bản có hệ thống nhằm 

cân đối các mục tiêu phát triển để kiến tạo nên cơ sở quy hoạch khai thác, sử dụng hợp 

lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hƣớng tới khai thác sử dụng hiệu quả không tận 

thu, tận diệt các nguồn lực dự trữ quý giá về tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. Phấn 

đấu không lấy khai thác các nguồn tài nguyên khan hiếm làm trọng tâm trong phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Như vậy, có thể thấy thời gian qua tuy chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong nhận 

thức cũng nhƣ không ngừng nỗ lực hành động góp phần bảo vệ hành tinh xanh và duy 

trì tốc độ tăng trƣởng đều đặn, tuy nhiên cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn 

phức tạp, nhiều bất cập trong quản lý, vƣớng mắc trong cơ chế chính sách vẫn là các 

khâu yếu đòi hỏi toàn hệ thống chính trị và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đều phải 

vào cuộc để từng bƣớc tập trung kế thừa tiếp nối phát huy những thành tựu ra sức khắc 

phục những nhƣợc điểm khó khăn để phấn đấu xây dựng một nền tảng phát triển kinh 

tế bền vững đi đôi với sự ổn định của xã hội và không phƣơng hại đến môi trƣờng. 

Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình kinh tế môi trường HVTC - TS Nguyễn Đức Lợi ,TS Phạm Văn Nhật (2013) 

https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/ay-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-tren-nen-tang-

khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-641488/ 

https://kinhtemoitruong.vn/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-bao-ve-bien-phat-trien-kinh-te-xanh-ben-

vung-54553.html 
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Chuyển đổi số trong giáo dục đại học -  

Cơ hội và thách thức thời Covid-19 

Phùng Hà Tâm - CQ59/10.08 

Trịnh Đức Thắng - CQ59/11.11 CLC 

huyển đổi số đã và đang đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới triển khai thực 

hiện nhƣ Anh, Úc, Đan Mạch... Tại Việt Nam, chuyển đổi số đã và đang 

đƣợc các cấp, các ngành thúc đ y mạnh mẽ. Đối với lĩnh vực giáo dục nói 

chung và giáo dục đại học nói riêng, đ y mạnh chuyển đổi số là xu hƣớng tất 

yếu khách quan và sẽ tập trung vào hoạt động chuyển đổi số đối với dạy - học, kiểm 

tra - đánh giá, nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và vận 

hành trên cơ sở tối ƣu hóa công nghệ thông tin. Thực tiễn cho thấy rằng, công nghệ 

thông tin đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa 

qua, bởi công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa dạy - học; đổi mới và 

sáng tạo trong hoạt động liên quan đến đào tạo đại học nhằm đảm bảo chƣơng trình 

đào tạo. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, chuyển đổi số đi kèm với những cơ hội và 

nhiều thách thức nhƣ: đầu tƣ cơ sở hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin, 

đổi mới phƣơng pháp dạy - học... 

Nhƣ vậy, chuyển đổi số trong thời gian tới sẽ đƣợc triển khai, áp dụng ở quy mô 

rộng lớn và chuyên nghiệp hơn ở đối với giáo dục đại học. Theo đó, chuyển đổi số sẽ 

hỗ trợ đổi mới giáo dục đại học chú trọng phát triển năng lực ngƣời học, tăng khả năng 

tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi; cá nhân hóa việc học tập nhằm góp phần 

tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. 

Cơ sở lý luận 

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi tổng thể và 

toàn diện cách sống, cách làm việc và phƣơng thức sản xuất của cá nhân, tổ chức [3]. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam đã và đang đƣợc các Trƣờng Đại 

học/Học viện nghiên cứu triển khai theo “Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hƣớng đến năm 2030” đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt (Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020). Tuy nhiên, trƣớc đó năm 2017, Chính phủ đã 

phê duyệt đề án “Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và hỗ 

trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lƣợng giáo 

dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hƣớng đến năm 2025” (Quyết định số 

117/QĐ-TTg ngày 25/01/2021). Đến tháng 03/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban 

hành Thông tƣ số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 về quy chế đào tạo trình độ 

đại học và quy định  tại khoản 2, Điều 8 : Đào tạo theo hình thức chính quy tối đa 

C 
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30% tổng số khối lượng của chương trình đào tạo bằng hình thức trực tuyến. Điều đó 

cho thấy, chuyển đổi số trong giáo dục đại học đã đƣợc nhìn nhận theo chiều sâu và 

từng bƣớc tiếp cận triển khai đồng bộ; việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để 

số hóa dữ liệu quản lý, số hóa tài liệu; góp phần hỗ trợ, thúc đ y đội ngũ giảng viên và 

sinh viên khai thác tối đa thế mạnh nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghiên cứu, dạy - học và nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng và quyết định 

sự thành công sự nghiệp giáo dục đại học Việt Nam. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay 

Xã hội chúng ta đang sống đƣợc coi là xã hội tri thức gắn chặt chẽ với xã hội 

thông tin, theo đó công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc lƣu trữ, 

truyền tải thông tin và tri thức con ngƣời. Thời gian qua, chuyển đổi số giáo dục đại 

học đƣợc nghiên cứu và triển khai chủ yếu tập trung vào hai nội dung: Chuyển đổi số 

trong dạy - học, kiểm tra - đánh giá, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong tổ 

chức quản lý và vận hành. 

Chuyển đổi số trong dạy - học, kiểm tra - đánh giá, nghiên cứu khoa học 

- Chuyển đổi số trong hoạt động dạy - học bắt đầu với số hóa học liệu nhƣ: tài liệu 

điện tử, sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử... Việc ứng dụng phần mềm công nghệ 

vào xây dựng bài giảng điện tử, giảng viên chú trọng thiết kế nội dung và kế hoạch giảng 

dạy một cách linh hoạt, sáng tạo. Theo đó, phƣơng pháp giảng dạy, quản lý lớp học hay 

quá trình tƣơng tác với ngƣời học cũng đƣợc chuyển đổi sang không gian số. 

- Chuyển đổi số trong kiểm tra - đánh giá hƣớng tới việc số hóa và xây dựng hệ 

thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Qua các phần mềm hỗ trợ kiểm tra - đánh giá kết 

quả học tập, giảng viên thiết lập các bài kiểm tra - đánh giá trên máy tính, nền tảng số. 

Mặt khác, dữ liệu của ngƣời học trong suốt quá trình học tập sẽ đƣợc lƣu trữ bằng công 

nghệ thay vì hệ thống hồ sơ sổ sách nhƣ trƣớc đây. 

- Trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số vừa là sử dụng các phần mềm mô 

phỏng công nghệ thực tế ảo  virtual reality - VR  thiết lập những phòng thí nghiệm ảo, 

phục vụ quá trình thực nghiệm vừa là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo  artificial 

intelligence - AI  trong xử lý, phân tích dữ liệu, từ đó đƣa ra dự đoán, quy luật… 

Chuyển đổi số trong tổ chức quản lý và vận hành 

Chuyển đổi số trong tổ chức quản lý và vận hành ở giáo dục đại học bao gồm số 

hóa thông tin quản lý, tạo ra các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch 

vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 để giúp các trƣờng đại học/học viện 

quản lý, điều hành, dự báo và đƣa ra những quyết định chính xác, kịp thời. Chuyển đổi 

số đồng thời đƣợc triển khai, áp dụng trong quản lý đầu ra. Kết quả đánh giá đƣợc số hóa 

và quá trình đánh giá cũng đƣợc thực hiện bằng những công nghệ hiện đại nhằm bảo 

đảm việc đào tạo, đánh giá- kiểm tra, công nhận kết quả và cấp bằng, chứng chỉ đúng đối 

tƣợng, xác thực, minh bạch, công khai, đúng với năng lực ngƣời học. 
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Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin giúp việc trao đổi 

thông tin hai chiều giữa đơn vị quản lý và các trƣờng, giữa lãnh đạo nhà trƣờng và 

giảng viên, sinh viên đƣợc diễn ra nhanh chóng; khuyến khích các trƣờng xem x t lại 

quy trình và quá trình hoạt động; từ đó đặt ra những định hƣớng phù hợp để nâng cao 

hiệu quả và chất lƣợng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Điều 

này không chỉ hỗ trợ quản trị nhà trƣờng mà còn hỗ trợ nhà nƣớc trong công tác quản 

lý giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. 

Cơ hội và thách thức thời Covid-19 với chuyển đổi số trong giáo dục đại học 

Cơ hội 

Đại dịch Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn song nó cũng là đòn b y đối với 

quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Trƣớc diễn biến phức tạp của đại dịch 

Covid-19, nhiều hoạt động xã hội bị ngƣng trệ, phƣơng pháp giảng dạy truyền thống 

 giảng dạy trực tiếp  không thể diễn ra, chuyển đổi số trở thành giải pháp mang tính 

cấp thiết. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và giáo dục đại 

học ở Việt Nam nói riêng đã đƣợc thúc đ y mạnh mẽ và có cơ hội phát triển nhanh 

chóng, hƣớng tới sự toàn diện và chuyên nghiệp hơn. 

Hình thức dạy- học trực tuyến đã đƣợc áp dụng mạnh mẽ không những giải 

quyết vấn về duy trì hoạt động đào tạo trong tình trạng cách ly xã hội mà còn tiết kiệm 

thời gian và chi phí đi lại; đảm bảo kế hoạch hằng năm; ngƣời học không bị gián đoạn 

học tập. Các phần mềm dạy học trực tuyến  Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, 

Microsoft Teams...  trở nên phổ biến. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và sinh viên 

không thể quay lại trƣờng học nên không mƣợn đƣợc giáo trình, tài liệu phục vụ học 

tập. Theo đó, thƣ viện số nhanh chóng đƣợc triển khai phục vụ quá trình dạy - học của 

giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, đ y mạnh chuyển đổi số, các trƣờng đại học/học 

viện có thể thu thập ý kiến ngƣời học, giảng viên định kỳ qua việc thực hiện khảo sát 

trên nền tảng số. 

Nhƣ vậy, đại dịch Covid-19 đã đem đến bƣớc tiến lớn cho chuyển đổi số giáo 

dục đại học, nhƣng đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức trong quá trình này. 

Thách thức 

- Thiếu trang thiết bị đảm bảo chất lƣợng dạy - học  máy tính, điện thoại thông 

minh, hệ thống mạng tốt . Cơ sở hạ tầng công nghệ không đáp ứng đƣợc tốt nhất yêu 

cầu dạy - học, đặc biệt là sinh viên vùng sâu vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn. 

- Chuyển đổi số đòi hỏi sự quyết tâm cao của ngƣời dạy và ngƣời học để thích 

ứng với phƣơng pháp dạy - học trực tuyến. 

- Kiến thức và k  năng về công nghệ thông tin của giảng viên còn hạn chế, đặc 

biệt là đối với những giảng viên lớn tuổi. 

- Các trƣờng đại học/học viện cần có định hƣớng, chiến lƣợc rõ ràng trong quá 

trình chuyển đổi số giáo dục đại học. 
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-  Chuyển đối số có thể tạo sự bất bình đẳng trong giáo dục khi điều kiện kinh tế 

xã hội của ngƣời học là khác nhau. 

Một số giải pháp đối với những thách thức trong chuyển đổi số giáo dục 

đại học 

Thứ nhất, ngƣời dạy và ngƣời học đầu tƣ mua trang thiết bị phục vụ dạy - học 

đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học. Trƣờng đại học/học viện có chính sách hỗ trợ, huy 

động sự hỗ trợ bên ngoài để tạo điều kiện giúp giảng viên, sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn tiếp cận với hệ thống trang thiết bị dạy - học tốt hơn. Mặt khác, trƣờng đại 

học/học viện chú trọng đầu tƣ cơ sở hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin 

hiện đại và thúc đ y đổi mới phƣơng pháp dạy - học tiếp cận với chuyển đổi số trong 

giáo dục đại học. 

Thứ hai, cả ngƣời dạy và ngƣời học cần chu n bị đầy đủ về tâm thế, tinh thần và 

k  năng, chủ động tìm kiếm phƣơng pháp dạy - học phù hợp với bản thân để có thể 

theo kịp quá trình chuyển đổi số. 

Thứ ba, các trƣờng đại học/học viện có kế hoạch tập huấn nhằm nâng cao k  

năng sử dụng phần mềm dạy - học đối với giảng viên và sinh viên; ngƣời dạy và ngƣời 

học chủ động nghiên cứu để tiếp cận với quá trình chuyển đổi số. 

Thứ tư, các trƣờng đại học/học viện cần hoạch định chiến lƣợc và lộ trình một 

cách rõ ràng trong suốt quá trình chuyển đổi số để đảm bảo một cách tốt nhất yêu cầu 

và chất lƣợng đào tạo. 

Thứ năm, Chính phủ cần tạo điều kiện một cách tối đa để bất cứ ai cũng có cơ 

hội đƣợc tiếp cận với công nghệ thông tin, từ đó bắt kịp xu hƣớng chuyển đổi hóa đang 

diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. 

Chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng là tất 

yếu khách quan và phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số cần đƣợc gia đình 

- nhà trƣờng - xã hội quan tâm đúng mức, xác định cơ hội và dự báo đƣợc thách thức để 

xây dựng lộ trình chuyển đổi số nhanh hơn, hợp lý nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

đào tạo đại học, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 chƣa đƣợc kiểm soát. Do 

vậy, chuyển đổi số trong giáo dục đại học cần đƣợc hiểu đúng, xác định lâu dài và các 

trƣờng đại học/học viện cần có sự quyết tâm cao để thực hiện chuyển đổi số thành công. 

Tài liệu tham khảo: 
Bộ Công Thương Việt Nam (09/2021), “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (03/2021), “Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 về việc ban hành 

quy chế đào tạo trình độ đại học”. 

Nguyễn Thị Thu Vân (11/2021), “Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học”, Học viện Hành chính 

Quốc gia. 

Thông tấn xã Việt Nam (09/2021), “Giáo dục đại học: cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số”, Trang 

thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Thủ tướng Chính phủ (2020), “Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 về việc phê duyệt Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Tô Hồng Nam (04/2020), “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp”, 

Tạp chí TT&TT Số 2 tháng 4/2020. 
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Opportunities and challenges for 

Vietnam’s economic recovery in 2022 

Nguyễn Thùy Linh - CQ57/51.02 

Lê Thùy Linh - CQ57/11.01CLC 

n 2021, the return and prolonged outbreak of the Covid-19 pandemic has had a 

significant impact on all socio-economic aspects of many countries around the 

world, including Vietnam. In 2022, there will be both prospects and difficulties 

that Vietnam may have to overcome. Considering these issues carefully will help 

Vietnam take the chances and find effective solutions to robustly rebound in the future. 

Opportunities for Vietnam’s economic recovery 

Firstly, improvements in both the dynamics and results of economic recovery 

compared to 2021 

As experience, capacity and ability to cope with the epidemic continue to be 

improved, the negative effects of Covid-19 in Vietnam will be reduced. Proactively 

producing a vaccine against the pandemic will soon ensure the goal of vaccinating the 

entire population, therefore, the country will soon return to normal and the national 

economy will recover quickly. Completion of vaccine coverage by early 2022 at the 

latest, is one of the prerequisites for economic recovery and development. “As 

factories and services approach normal, there will be a jump in output. When more 

businesses reopen, Vietnam's production will take a leap with Gross Domestic Product 

(GDP) growth at 6-7%. Tourism will start to recover from its over 95 per cent decline 

from 2019 levels. Exports will grow about 15 percent and the trade balance will remain 

modestly positive. Inflation will remain low and the Vietnam dong will continue to 

appreciate slightly against the US dollar.” - stated in the East Asia Forum Newspaper. 

Domestic consumption, which contributes about 68-70% of GDP, is likely to recover 

thanks to improved market sentiment and income. 

Secondly, the direct impact of economic stimulus packages 

The Government has set out the overarching goal of “safely adapting, flexibly, 

effectively controlling the Covid-19 epidemic, protecting the people's health and life to 

the fullest extent”, along with “making good use of all available resources” to promote 

socio-economic recovery and development with comprehensive solutions, continuing 

to maintain macroeconomic stability, improving the autonomy, resilience and 

adaptability of the economy; striving to increase GDP by 6-6.5%, average CPI growth 

rate of about 4%; state budget deficit is about 4% of GDP... for the whole year 2022. 

I 
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Besides, the Vietnamese economy has welcomed the good news that the 

National Assembly approved a socio-economic recovery programme, proposed by the 

Government, worth nearly 350 trillion VND (approximately US$15 billion). Lasting 

for two years from 2022 to 2023, the package has been assessed as “large enough in 

terms of the funds, long enough in terms of the implementation period and wide 

enough in terms of the scope of its coverage". 

Thirdly, optimistic signals from different markets in the region and the world 

According to Mr. Nguyen Minh Cuong, Chief Economist of ADB, since 

September 2021, the epidemic has tended to decrease in Asia. At the same time, 

economic activities in the region have recovered. Also, HSBC Vietnam predicts that 

more and more economies are starting to reopen in the region after widespread 

vaccination in addition to the current increasing demand of the European and North 

American markets. This will bring a positive impact on exports of technology, 

machinery, leather and footwear, textiles, furniture, food and agricultural products. 

"When the economy reopens, the supply chain's difficulties will soon be 

resolved, orders will return and FDI will also recover in the context of a stable 

government with consistent policies, high-quality human resources, a series of free 

trade agreements and investment commitments in infrastructure development... Despite 

the present state of affairs, Vietnam still remains an attractive destination for investors 

in the medium term," - said Mr. Tim. Evans. 

Challenges for Vietnam’s economic recovery 

Although never before has Vietnam’s economy faced difficulties caused by the 

epidemic like in the period from the end of 2019 till now, the country has made efforts 

to maintain positive growth, continuing to affirm its position in the international arena. 

Having achieved many impressive results, the New Year's message 2022 is fierce and 

full of optimistic expectations. However, Vietnam’s economy still has to confront 

some unfavorable conditions. 

Effects of unpredictable Covid-19 pandemic 

According to the IMF, the impact of the Omicron variant might be the cause of a 

decrease in global economic growth in 2022. Although Vietnam's economy continues 

to show good resilience and effective recovery, the negative risks have risen due to the 

increasing number of Omicron infections, especially in industrial centers such as 

Hanoi, Vinh Phuc, Bac Ninh, etc. 

On March 11, the World Bank announced that the rapid increase in the number 

of infections after the Lunar New Year holiday will significantly affect Vietnam's 

economy, including labor supply, production, and consumption. 

First, labor shortages may be a concerning issue. After several lockdowns, many 

workers want to leave the epidemic areas and move to their hometowns.  They have 

also been concerned about another round of factory closures and thus, hesitate to return 

to work post-pandemic. Employers have difficulties in recruiting high-skilled workers 

as well as training and retraining. 
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On the other hand, the long and complicated fourth epidemic caused hundreds of 

thousands of businesses suspension, redundancy, and dissolution.  There are 119,828 

enterprises temporarily suspended or dissolved in 2021, an increase of 17.8% 

compared to 2020. In addition, Covid-19 has seriously affected production, business 

activities, and people's entrepreneurship. According to the Business Registration 

Department's report, in 2021, there were 116,839 newly registered businesses, down 

13.4% compared to 2020, the lowest level since 2017 until now. 

Another consequence of the pandemic is the negative impacts on business 

cooperation activities of FDI enterprises in Vietnam. A number of new projects of 

electronics, automobiles, and chemicals have all decreased. Moreover, the competition 

in attracting foreign investment between countries is increasing, while global mergers 

and acquisitions are decreasing. These factors are expected to affect Vietnam's foreign 

investment attraction in 2022. 

Global supply chain crisis 

Along with Covid-19, turbulence in world politics noticeably the Russia - Ukraine 

war has presented unprecedented obstacles to global supply chains, including Vietnam. 

Businesses are facing a series of hardships related to supply chain disruptions 

from raw material shortages, labor shortages, price escalation to production 

disruptions, and freight delays. Since March 2022, the price of petrol has risen sharply 

which leads to a dramatic increase in the prices of commodities such as steel, fertilizer, 

etc. A too high commodity price will reduce the competitiveness of domestically 

produced goods, adversely affecting economic growth. 

Moreover, strains in the supply chain have also increased the country's 

inflationary pressure. On March 9, Mr. Nguyen Ba Khang, Deputy director of the 

National Financial Supervisory Information Center worried that Vietnam would find it 

hard to control inflation at 4% this year. The new price level will reduce the 

competitiveness of domestic goods and the progress and efficiency of investment 

projects that can affect exports, one of the most important factors of the recovery. 

Conclusion: In general, in 2022, Vietnam's economy has many opportunities for 

revival, but there are also many risks that need attention. The resurgence of the Covid-19 

wave is creating new bottlenecks in the global supply chain, threatening to stunt the 

post-Covid-19 economic resilience. However, Vietnam can take advantage of economic 

stimulus packages and open markets to achieve a remarkable recovery in 2022. 

References: 
"Economic growth prospects brighter in 2022" - Vietnam News 

"Prospects and challenges for Vietnam's economy in 2022" - East Asia Forum 

"Cơ hội mới trong phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022" - Tạp chí Tuyên giáo 

“Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022" - Tạp chí mặt trận Online 

"Kinh tế Việt Nam 2022: Cơ hội trong thách thức" - Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

"Nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2022' - Nhịp sống kinh tế 

Việt Nam & Thế giới 

"Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài trong trung hạn" - Báo Người lao động. 
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The relationship between exports  

and economic growth in Vietnam  

in the period of 2016-2020 
Phan Trọng Dũng - CQ56/21.02CLC 

Current situation of Vietnam’s export 

Export turnover in the period of 2016-2020 has grown tremendously, the average 

export growth in the whole period is 11.8%/year, 10% higher than the set target. 

However, export turnover in the years from 2016 to 2020 is lower than that of 2015. 

In the period of 2016 - 2020, the industrial goods group accounted for over 80%, 

followed by agricultural products and aquatic products accounted for over 10% and 

fuel and mineral products accounted for just over 1% of total export turnover. 

Regarding the export growth rate, in 2016 there was a decrease compared to 

2015, the whole period 2016 - 2020 reached 10.5%, lower than the previous period 

(17.9% of the period 2011-2015) but still higher than many countries in the region. 

In difficult conditions in 2020, Vietnam had 31 export items of over 1 billion 

USD, of which 9 are exported over 5 billion USD and 6 are exported over 10 billion 

USD. In 2020, Vietnam had a trade surplus mainly to developed countries' markets, 

which had strict quality requirements for imported goods such as the United States 

(with a trade surplus of nearly 62.7 billion USD), the EU (with a trade surplus of 

nearly 20.3 billion USD) 

Vietnam’s Economic growth situation 

In the past year 2020, while most countries had negative growth or entered a 

recession due to the impact of the Covid-19 epidemic, Vietnam's economy still grew 

by 2.91%, contributing to GDP in the past 5 years has increased by an average of 

5.9%/year, belonging to the group of countries with the highest growth rates in the 

region and in the world. 

Over the past five years, the entire Party, people, and army together have created 

more than $1,200 billion in GDP. The economy of our country has created more than 8 

million new jobs for the people, the average income of the people increased by nearly 

145%. The scale of the economy so far is 268.4 billion; increased by 1.4 times 

compared to the beginning of the term, becoming the 4th largest economy in ASEAN. 

Improved growth quality; Labor productivity increased by 5.8%/year on average, 

much higher than in the period of 2011-2015. Public debt decreased from 63.7% of 

GDP at the beginning of the term to 55% in 2019, below the safe threshold set by the 

National Assembly. 
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The average growth rate in the period 2016 - 2020 of the industry and construction 

sector is estimated at about 7.3% and that of the service sector at about 6.0%; the share 

of industry and services at basic prices in GDP increased from 73% in 2015 to about 

75.4% in 2020. The economy's large balances in terms of savings - consumption, savings 

- investment, energy, food, labor - employment, etc. continued to be secured, 

contributing to firmly consolidating the macroeconomic foundation. The ratio of 

accumulated assets to GDP at current prices was estimated to be about 26.7% by 2020. 

Vietnam's sustainable development ranking has increased from 88th in 2016 to 49
th

 in 

2020, much higher than other countries at the same level of economic development. 

The relationship between exports and economic growth 

Through the development of theories of trade and economic growth, exports 

have been identified as the driving force for economic growth of countries for several 

basic reasons: 

- First, growth in net exports will lead to an increase in a country's aggregate 

demand. Demand growth may not be sustained in a small, low-income economy, but 

export markets are seemingly endless and so openness to trade will not constrain 

aggregate demand growth. Therefore, exports can be a catalyst for income growth; 

- Second, export expansion can increase specialization in the production of 

exports, which in turn can raise productivity levels and lead to output growth; 

- Third, increased exports can ease the stress on foreign exchange. This helps to 

increase the ability to import inputs for production, machinery and equipment for 

investment and thereby boost output growth. Besides, opening up trade also helps 

promote technological progress, create more jobs, factors of production will shift from 

inefficient areas to more efficient ones, etc., thereby promoting growth. economic chief. 

In the opposite direction, economic growth can also have a positive effect on net 

exports by: 

- Faster output growth will increase productivity by exploiting economies of 

scale. Increased productivity will help reduce labor costs in product costs if wages do 

not increase in proportion to productivity growth, thereby contributing to lower 

domestic commodity prices. This will help increase the competitive advantage for the 

countries and lead to increased export turnover; 

- Economic growth will accelerate the process of skill formation as well as 

technological progress, contributing to improving production efficiency, leading to 

increased competitive advantages for countries in the international market and thereby 

helping commercial expansion. 

References: 
Government newspaper: baochinhphu.vn 

Data from the General Statistics Office 

General Department of Customs 
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Vai trò của Digital marketing đối với  

các doanh nghiệp vừa và nhỏ  

tại Việt Nam trong đại dịch Covid-19 

Lương Lan Hương - CQ57/21.02CLC 

Nguyễn Thị Thảo Uyên - CQ57/21.02CLC 

ại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2019, sau hai năm trôi qua, cho tới tận 

bây giờ, nó vẫn đã và đang gây ra những tổn thất nặng nề đối với nền kinh tế 

thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh 

của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải đối diện 

với nhiều khó khăn hơn, phải tìm cách sáng tạo và đổi mới hơn để làm cho thƣơng 

hiệu vẫn gắn kết với khách hàng khi ngân sách hạn chế, hành vi của ngƣời tiêu dùng 

thay đổi. Để giải đƣợc bài toán này, họ cần tận dụng tối đa sức mạnh của tiếp thị k  

thuật số  Digital Marketing  để nhanh chóng quay lại đƣờng đua. 

Digital marketing là gì? 

Theo Philips Kotler: “Digital marketing, hay marketing điện tử, là quá trình lập kế 

hoạch về sản ph m, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản ph m, dịch vụ và ý tƣởng để 

đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phƣơng tiện điện tử và Internet”. 

Theo Joel Reedy: “Marketing điện tử  Digital Marketing : bao gồm tất cả các 

hoạt động để thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua internet và 

các phƣơng tiện điện tử”. 

Digital Marketing nhấn mạnh đến 3 yếu tố: Sử dụng các phƣơng tiện k  thuật số; 

Tiếp cận khách hàng trong môi trƣờng k  thuật số; Tƣơng tác với khách hàng. 

Các nền tảng Digital phổ biến hiện nay gồm: Website; Social media; Digital Ads 

(Facebook Ads và Google Ads); search Engine (SEM và SEO); email marketing; 

mobile & game, App. 

Trong các nền tảng Digital phổ biến, website là nền tảng cốt lõi và quan trọng 

trong Digital marketing vì doanh nghiệp  DN  hay cá nhân sở hữu website là ông chủ 

thực sự. Các thông tin giới thiệu, sản ph m, dịch vụ, hỗ trợ, tƣ vấn, liên hệ đƣợc trình 

bày một cách chi tiết nhất, rõ ràng và dễ xem nhất, website đƣợc xem nhƣ trụ sở kinh 

doanh của DN trên nền tảng internet. Trong khi đó, với các nền tảng nhƣ Facebook 

Đ 
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thực chất cá nhân hay DN chỉ sở hữu một phần, khi Facebook thay đổi thuật toán cá 

nhân hay DN phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho quảng cáo trên nền tảng của họ. 

Những công cụ Digital marketing phổ biến 

SEO: Là quá trình tối ƣu hóa trang website của DN để đƣợc “xếp hạng” cao hơn 

trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm, phổ biến nhất là Google, từ đó làm tăng lƣợng 

truy cập không phải trả tiền  hoặc miễn phí  vào website. Tuy nhiên, SEO là một trong 

các hình thức Digital Marketing tốn nhiều nguồn lực về thời gian và nhân lực để triển 

khai. Các phƣơng pháp tối ƣu để mang về các lƣợt theo dõi chất lƣợng cho website, 

bao gồm: 

 SEO On page: tập trung vào các nội dung và nguồn lực hiện diện “trên trang 

web” của DN. 

 SEO Off page: tập trung vào các hoạt động diễn ra “bên ngoài web” của DN, 

cụ thể là triển khai backlink  link từ các trang khác trở về web của DN . 

 SEO technical: tập trung chủ yếu vào các mảng phụ trợ của website và cách 

thức mà một website đƣợc mã hóa. 

 Email Marketing: tiếp cận, truyền đi một thông điệp thƣơng mại cho một 

nhóm ngƣời thông qua email. 

 Content Marketing (Marketing nội dung): tạo lập và quảng bá nội dung nhằm 

tăng khả năng nhận diện thƣơng hiệu, tăng trƣởng lƣu lƣợng truy cập, tạo khách hàng 

tiềm năng. 

 SEM: đƣa website lên đầu trang kết quả tìm kiếm bằng cách trả tiền đấu thầu 

từ khóa, SEM bao gồm cả Google Ads, Google Display Network, Youtube Ads. 

 Marketing trên nền tảng mạng xã hội: quảng bá DN và nội dung của DN trên 

các kênh truyền thông xã hội để tăng nhận diện thƣơng hiệu, thúc đ y lƣu lƣợng truy 

cập và tạo khách hàng tiềm năng cho DN. 

 Pay-per-click advertising (PPC): là hình thức xuất hiện trên các trang tìm 

kiếm bằng hình thức trả phí để thu hút lƣợng truy cập đến website của DN. 

 Affiliate Marketing (Marketing liên kết): quảng cáo dựa trên hiệu suất nơi DN 

nhận đƣợc hoa hồng để quảng bá sản ph m hoặc dịch vụ của ngƣời khác trên website 

của mình. 

Các kênh tiếp thị bao gồm: Hosting video ads thông qua the YouTube Partner 

Program; Bài đăng đính kèm liên kết nơi bạn cộng tác trên các mạng xã hội của DN. 
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Xu hướng digital marketing hiện nay tại Việt Nam 

Theo báo cáo của Wearesocial, tính đến tháng 01/2020, số lƣợng ngƣời sử dụng 

Internet tại Việt Nam đạt 68,17 triệu ngƣời dùng chiếm đến 70% tổng dân số. 

 

Theo Báo cáo VietNam Digital Marketing Trends 2021 đƣợc thực hiện bởi 

Novaon và các chuyên gia ngành marketing, ƣớc tính, quy mô thị trƣờng quảng cáo 

trực tuyến Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục tăng trƣởng mạnh, với mức tăng 

trƣởng k p hằng năm (CARG) là 21,5%. Năm 2020, do ảnh hƣởng của Covid-19, tốc 

độ tăng trƣởng có chững lại, nhƣng tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến vẫn đạt 820 

triệu USD, dự báo năm 2021 đạt 955,7 triệu USD. 

Mức đầu tƣ trung bình của các doanh nghiệp cho các kênh digital marketing 

trong năm 2020 khoảng 17% tổng doanh thu. Ngƣời dân đã coi công nghệ, Internet là 

công cụ rất hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Thời gian online bình quân của ngƣời 

Việt trong đại dịch đỉnh điểm lên tới 4,2 giờ/ngày và hiện vẫn ở mức 3,5 giờ/ngày… 

Đó là những chỉ số, là môi trƣờng vô cùng thuận lợi để quảng cáo trực tuyến vƣợt 

ngƣ ng 1 tỷ USD ngay trong năm nay. 

Ưu điểm của Digital marketing đối với các DN vừa và nhỏ 

Thứ nhất, đối với hầu hết doanh nghiệp thì lƣợng khách hàng chính của họ sẽ 

nằm trong 70% dân số sử dụng Internet tại Việt Nam. Sự phát triển của các kênh 

Digital Marketing nhƣ: Mạng xã hội  Social Media , Công cụ tìm kiếm  Google, Bing, 

…  giúp thông tin đƣợc tiếp cận đến ngƣời dùng nhanh chóng mà chƣa có loại hình 

truyền thông nào có thể làm nhanh hơn. Vì thế việc quảng bá hình ảnh lên Internet là 

cách hiệu quả để tiếp cận đến khách hàng cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, digital 

marketing có thể giúp doanh nghiệp kết nối nhiều quốc gia, phá bỏ rào cản địa lý. 

Thứ hai, so với các phƣơng pháp marketing truyền thống thì chi phí làm digital 

marketing là khá tiết kiệm kèm theo độ hiệu quả có thể đo lƣờng đƣợc. Tất cả thông số 

đều đƣợc hiển thị dƣới thời gian thực, doanh nghiệp có thể nhận x t về độ hiệu quả của 
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các chiến dịch digital marketing mà họ đang thực hiện và đƣa ra các giải pháp hợp lý 

để khắc phục hoặc tối ƣu để cho ra kết quả tốt nhất. 

Thứ ba, digital marketing cũng giúp doanh nghiệp phân loại và xác định đối 

tƣợng quảng cáo chính xác hơn so với các phƣơng pháp marketing truyền thống. 

Doanh nghiệp có thể chọn lọc ra những cho đối tƣợng mục tiêu mình đang nhắm đến 

nhƣ: giới tính, độ tuổi, thu nhập, khu vực sinh sống… Do đó, doanh nghiệp từ siêu 

nhỏ, nhỏ và vừa đều có thể cạnh tranh với các “ông lớn” công bằng nếu nhƣ áp dụng 

hợp lý các chiến lƣợc digital marketing. Thị trƣờng online giúp doanh nghiệp nhỏ có 

thể thực hiện các hoạt động kinh doanh và marketing mà khi xƣa chỉ có các doanh 

nghiệp lớn mới có đủ nguồn lực để duy trì. 

Hạn chế của việc áp dụng digital marketing 

Thứ nhất, hầu hết các doanh nghiệp không hiểu đƣợc mô hình triển khai digital 

marketing tổng thể, không nắm đƣợc những quy trình thực thi và tập trung vào những 

điều quan trọng, dẫn tới việc thực thi luôn bị vụn vặt và chắp vá, tốn thời gian và 

nguồn lực rất nhiều. Cũng có nhiều doanh nghiệp vì không có kiến thức và kinh 

nghiệm, nên không có đủ kiên trì theo đuổi thực thi digital marketing khi thấy việc 

triển khai không hiệu quả. Chính điều này đã là những rào cản làm cho doanh nghiệp 

không đi đến cuối con đƣờng của digital marketing. 

Thứ hai, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực hiện digital marking đa kênh khi 

chƣa nắm rõ nguồn lực cũng là một sai lầm. Tiếp thị đa kênh mang lại nhiều giá trị nhƣ 

độ nhận diện thƣơng hiệu, tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng cao,… tuy nhiên, cách làm 

này khiến doanh nghiệp cần thêm chi phí cho: ngân sách tiếp thị quảng cáo, nhân viên, 

mặt bằng, cơ sở vật chất, vận chuyển,… Nếu không có đánh giá k  lƣ ng về đặc điểm 

của sản ph m, lựa chọn kênh quảng cáo, doanh số có thể tăng nhƣng chƣa chắc lợi 

nhuận đã hơn trƣớc. 

Giải pháp cho các DN vừa và nhỏ để sử dụng Digital marketing tối ưu 

Digital Marketing là công cụ ứng phó hữu hiệu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để đối mặt với những khó khăn. Giải pháp marketing 

đƣợc các DN áp dụng mạnh mẽ trong thời gian gần đây là chuyển đổi từ marketing 

offline sang Marketing online, trong đó, Digital Marketing đƣợc tiếp cận dƣới góc độ 

truyền thông số. Để thực hiện Digital Marketing, các nội dung triển khai nên đƣợc thực 

hiện theo 6 bƣớc sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu Marketing.  

Trong bƣớc này, DN tập trung vào 3 đối tƣợng chính: 

 Khách hàng mục tiêu 

DN cần xác định đƣợc tập khách hàng mục tiêu và mô tả đƣợc chân dung khách 

hàng dựa trên mô hình 5W1H  Who; What; When; Where; Why; How . 
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 Đối thủ cạnh tranh 

DN cần phân tích đối thủ cạnh tranh để đánh giá tƣơng quan về hoạt động truyền 

thông của DN với các đối thủ trên thị trƣờng, đồng thời gợi ý cho việc xác lập bản kế 

hoạch truyền thông. Hiểu rõ cách thực hiện truyền thông của đối thủ. 

 Hiện trạng truyền thông của DN 

DN cần làm rõ hiện trạng hoạt động truyền thông bằng việc trả lời các câu hỏi: 

Chiến lƣợc marketing và chiến lƣợc thƣơng hiệu hiện nay của DN? Hệ thống kênh 

truyền thông sở hữu đang thực hiện nhƣ thế nào? Đội ngũ nhân sự thực thi hoạt động 

Digital Marketing có quy mô, chất lƣợng nhƣ thế nào? 

Thứ hai, hoạch định chiến lược: Để thực hiện bƣớc này, DN cần xác lập các nội 

dung quan trọng: 

 Xác định mục tiêu truyền thông dựa trên mô hình S.M.A.R.T: Specific; 

Measurable; Attainable; Relevant; Time - bound. 

 Xác định công chúng mục tiêu: Theo hành vi khách hàng; Theo mức độ trải 

nghiệm của khách hàng về thƣơng hiệu/sản ph m; Xác định thông điệp truyền thông. 

Thứ ba, sáng tạo ý tưởng: Ý tƣởng truyền thông là cách làm sáng tạo để đƣa 

thông điệp truyền thông đến với khách hàng mà không bị từ chối. Khó khăn thƣờng 

gặp khi sáng tạo ý tƣởng là tìm những công chúng mục tiêu  RTA  phù hợp để cộng nó 

với RTB, đồng thời RTA này không tạo ra ảnh hƣởng tiêu cực đến hình ảnh thƣơng 

hiệu/sản ph m. 

Thứ tư, lập kế hoạch về phương tiện/công cụ truyền thông: Bao gồm 4 nội dung 

cơ bản sau: Các phƣơng tiện truyền thông và hình thức truyền thông sẽ sử dụng; Thời 

gian triển khai hoạt động trên các phƣơng tiện truyền thông; Ngân sách DN cần phải 

chi trả cho từng hình thức truyền thông; Chỉ số đo lƣờng hiệu quả thực hiện với từng 

phƣơng tiện truyền thông. 

Thứ năm, lập kế hoạch hành động/thực hiện: Kế hoạch hành động/thực hiện 

truyền thông là một bản tài liệu phân chia công việc, đặt lịch trình thực hiện… Thông 

thƣờng các nhóm nhân sự trong Digital Marketing thƣờng đƣợc chia làm 4 nhóm sau: 

Nhóm Planning; Nhóm Content; Nhóm Technique; Nhóm Booking. 

Thứ sáu, giám sát, đo lường và điều chỉnh: Đây là giai đoạn DN đánh giá hiệu 

quả hoạt động truyền thông để từ đó làm căn cứ điều chỉnh hoặc tiếp tục phát triển các 

hoạt động truyền thông đến đối tƣợng mục tiêu mà DN đã chọn. 

Tài liệu tham khảo: 
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/999671/digital-marketing---chien-thuat-giup-doanh-nghiep-song-

sot-trong-mua-covid-19 

https://thanhnien.vn/giao-duc/chon-nghe/digital-marketing-suc-manh-cot-loi-cua-doanh-nghiep-hau-covid-

19-1372757.html 

https://vneconomy.vn/digital-marketing-giup-doanh-nghiep-vua-va-nho-but-pha-trong-bao-covid-19.htm 

https://skillking.fpt.edu.vn/tin-tuc/digital-marketing/ 
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Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19  

đến sự biến động thị trường chứng khoán 

Việt Nam 
Hoàng Quỳnh Nga - CQ57/21.03CLC 

rƣớc diễn biến phức tạp và k o dài của đại dịch Covid-19, cuộc sống của ngƣời 

dân bị đảo lộn, ngoài giáo dục và y tế chịu nhiều tổn thất nặng nề do học sinh 

không đƣợc đến trƣờng và hệ thống y tế bị quá tải thì nền kinh tế nói chung và 

thị trƣờng chứng khoán nói riêng cũng chịu nhiều tác động tiêu cực không chỉ ở 

Việt Nam mà còn ảnh hƣởng đến nền kinh tế toàn cầu. Việc hạn chế đi lại và giảm thiểu 

sự tiếp xúc đối với những ngƣời xung quanh sẽ ảnh hƣởng đến các ngành nghề dịch vụ, 

các nhà máy giảm năng suất do công nhân có tâm lý lo sợ hoặc thậm chí là nhiễm bệnh, 

điều đó làm sản lƣợng cung ứng cũng bị suy giảm. 

Sự biến động thị trƣờng chứng khoán đề cập đến phạm vi biến động giá của một cổ 

phiếu theo thời gian. Một giao dịch bất ổn hơn có khả năng thu đƣợc lợi nhuận đáng kể, 

nhƣng cũng có những tổn thất đáng kể. Sự biến động của cổ phiếu có thể đƣợc hiểu bằng 

cách sử dụng các biện pháp nhƣ độ lệch chu n và beta. 

Đại dịch Covid-19 gây ra những biến động trong thị trường chứng khoán tại 

Việt Nam 

Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam vào đầu năm 2020, dƣới tác động 

của dịch bệnh, 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. 

Theo báo cáo “Tác động của dịch Covid-19 đến các nhóm ngành” của ASEANSC 

RESEARCH năm 2020, đại dịch Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến thị trƣờng 

Chứng khoán của Việt Nam. Giá cổ phiếu giảm sâu trong dịch Covid-19 có thể khiến các 

công ty chứng khoán sụt giảm doanh thu, lợi nhuận, cũng nhƣ gia tăng rủi ro trong hoạt 

động cho vay margin. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh đƣợc kiểm soát, giá cổ phiếu đƣợc dự 

báo sẽ phục hồi mạnh mẽ. Triển vọng ngành chứng khoán đƣợc đánh giá ở mức trung lập 

trong trung và dài hạn do cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán nội và các công 

ty chứng khoán ngoại, vƣợt trội về quy mô và tiềm lực tài chính, trong bối cảnh thị trƣờng 

chứng khoán tiếp tục diễn biến khó lƣờng. 

Dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hƣởng tới TTCK từ cuối tháng 01/2020; chỉ số Vn-Index 

giảm từ 1.000 điểm cuối năm 2019 xuống còn 645 điểm cuối tháng 3/2020 - mức giảm sâu 

nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, thị trƣờng đã có sự phục hồi ngoạn mục trở 

lại 1.000 điểm vào tháng 12/2020. Tính đến ngày 31/12/2020, chỉ số VN-Index đạt 

1.103,87 điểm, tăng 11,48% so với cuối năm 2019. Sang đến đầu năm 2021, chỉ số VN-

Index vẫn tiếp tục xu hƣớng tăng điểm, đến ngày 31/3/2021 đạt 1.191,44 điểm. 

T 
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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 thị trƣờng chứng khoán. Đồng thời, 
cũng một phần nhờ vào các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nƣớc đã giúp cho thị 
trƣờng chứng khoán có những bƣớc khởi sắc. Dẫn chứng là vào gần cuối tháng 4/2021 đã 
xảy ra một phiên tăng điểm mạnh nhất từ 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 thị 
trƣờng chứng khoán Việt Nam. Kể từ đầu tháng 4/2021 đến nay, thị trƣờng chứng khoán 
luôn có những phiên tăng điểm tích cực. 

Cùng với đó, thanh khoản và huy động vốn cũng tăng mạnh, cho thấy sức hấp dẫn 
của thị trƣờng. Năm 2020, mức vốn hóa thị trƣờng đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so 
với năm 2019; huy động vốn của TTCK đạt 383.600 tỷ đồng, tăng 20%; giá trị giao dịch 
bình quân năm 2020 đạt trên 7.420 tỷ đồng/phiên, tăng 59,3%. Trong quý I/2021, tổng 
mức huy động vốn trên TTCK đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020; giá 
trị giao dịch bình quân trên thị trƣờng cổ phiếu đạt 18.907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so 
với bình quân năm 2020. 

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong 10 thị trƣờng chứng 
khoán có sức chống chịu với dịch Covid-19 và phục hồi tốt nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, 
Việt Nam đã chính thức trở thành thị trƣờng có tỷ trọng lớn nhất trong rổ MSCI Frontier 
Markets Index. Điều này đƣợc kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn của các qu  đầu 
tƣ ngoại có quy mô lớn đang sử dụng MSCI Frontier Markets Index nhƣ điểm chu n. 

Với tình hình thị trƣờng chứng khoán tiếp tục tăng trƣởng nhƣ hiện nay, cùng với mặt 
bằng lãi suất thấp đã khiến thị trƣờng chứng khoán trở thành kênh đầu tƣ hấp dẫn hơn so với 
tiền gửi tại các ngân hàng, tạo ra thu hút đầu tƣ mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tƣ trong đó có nhà 
đầu tƣ nƣớc ngoài, các cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán. Tính 
chung năm 2021, nhà đầu tƣ trong nƣớc mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán kỷ lục 
chƣa từng có trong lịch sử thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, lớn gấp rƣ i tổng số tài khoản 
mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại  tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài 
khoản . Có thể thấy rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có thị trƣờng chứng khoán 
có sức chống chịu và phục hồi tốt trƣớc dịch Covid-19. 

Kết luận và một số giải pháp giúp ổn định và phát triển thị trường chứng 
khoán hậu Covid-19 

Thứ nhất, cần đ y nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc và thoái vốn 
nhà nƣớc gắn với niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán để tăng quy mô chất lƣợng hàng 
hóa, tăng tính thanh khoản và nguồn cung cho thị trƣờng. 

Thứ hai, ảnh hƣởng của đại 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 g  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. 

Thứ ba, cần tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tƣ và các thành viên thị trƣờng chứng khoán. 
Nếu không có chính sách hỗ trợ họ trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì dƣới tác động của 
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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. Bên cạnh đó, để 
có sự cân bằng, đa dạng về phía cung của thị trƣờng chứng khoán, 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 vực dậy hoạt động nhƣ trƣớc khi có dịch bệnh. 

Thứ tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc cần triển khai đồng bộ các giải pháp để có thể 
đảm bảo thị trƣờng hoạt động ổn định trong thời gian tới. 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 thị trƣờng chứng khoán. 

Thứ năm, 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 thị trƣờng 
chứng khoán, 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 … 

Cuối cùng, để theo dõi sát các biến động của thị trƣờng chứng khoán, 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 thị trƣờng chứng khoán theo chiều sâu; chú trọng nâng 
cao năng lực quản lý, giám sát, an toàn và ổn định hệ thống tài chính và thị trƣờng chứng 
khoán; hiện đại hóa các công cụ, hình thức thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu quả quản lý, 
giám sát thị trƣờng chứng khoán và xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm bằng cách thực 
thi chế tài nghiêm minh. 

Đại dịch Covid-19 trong năm 2022 tại Việt Nam cơ bản đã đƣợc khống chế, ngƣời 
dân ổn định cuộc sống, các ngành hàng bắt đầu mở cửa “sôi động” trở lại, bên cạnh những 
cơ hội, tạo đà cho thị trƣờng chứng khoán tăng trƣởng thì cũng còn không ít khó khăn, 
thách thức mà thị trƣờng chứng khoán đang phải đối mặt. Vì thế việc nhận diện những 
vƣớng mắc, hạn chế trong quá trình thi hành các chính sách, pháp luật để đƣa ra các kiến 
nghị, giải pháp phù hợp, kịp thời sẽ giúp chúng ta có những đóng góp tích cực cho thị 
trƣờng chứng khoán Việt Nam, đồng thời góp phần khôi phục và phát triển nền kinh tế 
Việt Nam. Ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MBS nhận x t "Với 
2022 sẽ là năm rất khó đoán, nhƣng chƣa bao giờ chứng khoán lại gần với chúng ta đến 
thế. Hiện nay, với sự hỗ trợ của công nghệ thì nhà đầu tƣ có thể mở tài khoản online, 
chuyển tiền online, có thể đặt lệnh qua nền tảng app và web của công ty chứng khoán”, 
điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tƣ nhỏ lẻ và nhà đầu tƣ quy mô lớn “rót 
tiền” vào thị trƣờng chứng khoán. 
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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 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 ph p. 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 b o 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, nó đòi hỏi 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. 

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 phần lớn các doanh nghiệp sử dụng phần mềm đó 

T 
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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 b n 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 kế 
toán viên sẽ sàng lọc thông tin qua những đống hồ sơ giấy tờ để lấy dữ liệu. Với công nghệ 
4.0 khi 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 ph p kinh doanh đƣợc tiến hành với một tốc độ nhanh 
hơn, họ không phải là không có 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 các biện pháp thích 
hợp là không đúng chỗ, cá nhân trái ph p có thể truy cập 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 x t trên nhiều khía cạnh . 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 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 
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, hay 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 k  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 k  
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 k  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/ 
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Một số giải pháp phát triển  

kinh tế tư nhân tại Việt Nam 

Lê Thị Thanh Nhàn - CQ56/21.12 

heo quan điểm Đại hội XIII của Đảng, vai trò, vị thế của kinh tế tƣ nhân ở 

nƣớc ta đã đƣợc nâng lên, coi đó là động lực của nền kinh tế. Tuy nhiên hiện 

nay, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tƣ nhân tại nƣớc ta còn nhiều hạn 

chế. Vì vậy, bài viết sẽ tìm hiểu và đƣa ra một số giải pháp phát triển kinh tế tƣ nhân 

trong giai đoạn hiện nay. 

Kinh tế tư nhân là gì? 

Kinh tế tƣ nhân ở nƣớc ta ra đời và phát triển khá lâu trong lịch sử. Tuy nhiên, 

khu vực kinh tế tƣ nhân nƣớc ta vẫn chƣa phát triển tƣơng xứng với tiềm năng. Để 

hiểu rõ về kinh tế tƣ nhân, bài viết sẽ nêu ra khái niệm kinh tế tƣ nhân: kinh tế tƣ nhân 

là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tƣ nhân về tƣ liệu sản xuất, có vai trò 

quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. 

Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân 

Trong những năm qua, kinh tế tƣ nhân đã góp phần thực hiện mục tiêu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, có đóng góp quan trọng trong sự phát triển năng động của 

nền kinh tế, làm thay đổi diện mạo đất nƣớc, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế, uy tín của 

Việt Nam trên trƣờng quốc tế. 

Quy mô doanh nghiệp ngoài Nhà nước giai đoạn 2015 - 2019 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tỷ trọng số lƣợng doanh nghiệp 

ngoài Nhà nƣớc  %  
96,66 96,70 96,67 96,86 96,88 

Số lƣợng doanh nghiệp ngoài 

Nhà nƣớc  doanh nghiệp  
427.710 488.395 541.749 591.499 647.632 

Tỷ trọng lợi nhuận trƣớc thuế 

của doanh nghiệp ngoài Nhà 

nƣớc  %  

27,23 26,42 33,21 36,15 31,2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Số lƣợng doanh nghiệp tƣ nhân có xu hƣớng tăng theo từng năm, tỷ trọng số 

lƣợng doanh nghiệp tƣ nhân luôn chiếm hơn 96% trong tổng số doanh nghiệp. Mặc dù 

T 
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tỷ trọng số lƣợng doanh nghiệp tƣ nhân luôn ở mức cao nhƣng tỷ trọng lợi nhuận trƣớc 

thuế của các doanh nghiệp này lại chỉ chiếm từ 26% - 36%. Điều này cho thấy, các 

doanh nghiệp tƣ nhân hoạt động chƣa thực sự có hiệu quả. Trong giai đoạn 2011- 

2020, khu vực kinh tế tƣ nhân đạt tốc độ tăng trƣởng khá, chiếm tỉ trọng 43% GDP, 

thu hút khoảng 85% lực lƣợng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong 

tăng trƣởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân,... Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 

khu vực kinh tế tƣ nhân tiếp tục là một nguồn vốn đầu tƣ quan trọng trong tổng vốn 

đầu tƣ của nền kinh tế, tính chung 9 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tƣ toàn xã hội chỉ 

tăng 0,4% chủ yếu nhờ lực k o của vốn đầu tƣ từ khu vực tƣ nhân. Vốn đầu tƣ từ khu 

vực tƣ nhân đạt 1.100,5 nghìn tỷ đồng  chiếm 58,9% , tăng 3,9% và là khu vực duy 

nhất có vốn đầu tƣ tăng trƣởng dƣơng so với cùng kỳ  khu vực nhà nƣớc giảm 4,7%; 

khu vực có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài giảm 3,4% . 

Hiện nay, trong khu vực kinh tế tƣ nhân, nhiều doanh nghiệp đã trở thành những 

con “sếu đầu đàn” mang tầm c  quốc tế. Điển hình trong đó là: Vingroup, Masan, 

Vietjet, Vinamilk,... Các công ty này không chỉ dẫn đầu ở các lĩnh vực hoạt động trong 

nƣớc, mà đã và đang xây dựng, phát triển thành công những sản ph m, công trình 

mang tầm vóc khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, kinh tế tƣ nhân còn góp sức phòng, 

chống dịch bệnh, thiên tai, tài trợ cho các giải thể thao, những sự kiện kinh tế - xã hội 

lớn của đất nƣớc. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 29 doanh nghiệp tƣ nhân có giá trị 

vốn hóa trên thị trƣờng chứng khoán vƣợt con số 1 tỷ USD, có 6 tỷ phú tham gia vào 

câu lạc bộ tỷ phú thế giới năm 2021. 

Mặc dù x t về số lƣợng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tƣ nhân đang chiếm ƣu 

thế so với các khu vực khác, song hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp này 

còn hạn chế. Năng suất lao động bình quân của khu vực kinh tế tƣ nhân năm 2020 chỉ 

bằng 34% năng suất lao động của khu vực kinh tế nhà nƣớc và khoảng 69% năng suất 

lao động của doanh nghiệp FDI. Hiện nay đa số các doanh nghiệp tƣ nhân có quy mô 

là doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 99%), trong đó số lƣợng doanh nghiệp siêu nhỏ và 

nhỏ chiếm trên 90% trong tỷ trọng doanh nghiệp. Do đó, khả năng tích tụ và tập trung 

vốn để đầu tƣ, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất... hầu nhƣ không có, các 

doanh nghiệp không thể tăng năng suất lao động nhờ chuyên môn hóa hay tận dụng lợi 

thế quy mô đƣợc. Vì vậy, trong thời gian dài khu vực kinh tế tƣ nhân chƣa phát triển 

đƣợc nhƣ kỳ vọng. 

Những khó khăn kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân 

Tuy đạt nhiều thành tựu, song, nhìn chung khu vực kinh tế tƣ nhân còn nhiều hạn 

chế, chƣa đáp ứng đƣợc vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 

Thứ nhất, môi trƣờng pháp lý đối với khu vực kinh tế tƣ nhân chƣa hoàn thiện, 

nhiều quy định chƣa đầy đủ, chƣa rõ ràng, thiếu nhất quán và chồng ch o. Mặc dù đã 
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đƣợc cải thiện nhiều trong những năm qua, song môi trƣờng pháp lý hiện nay vẫn chƣa 

thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tƣ nhân phát triển mạnh. 

Thứ hai, quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản, tiếp cận các cơ hội kinh 

doanh, nguồn lực xã hội của khu vực kinh tế tƣ nhân chƣa thực sự bình đẳng so với các 

thành phần kinh tế khác. 

Thứ ba, khu vực kinh tế tƣ nhân thƣờng lâm vào vòng xoáy thiếu vốn nhƣng lại 

khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng do rào cản thiếu tài sản đảm bảo, thế chấp 

có giá trị. Có thể nói đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp nói 

chung và đặc biệt đối với các doanh nghiệp tƣ nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói 

riêng, tình trạng thiếu vốn đã ảnh hƣởng rất nhiều đến các doanh nghiệp, k o theo rất 

nhiều hệ lụy đằng sau. 

Thứ tư, năng suất lao động của khu vực kinh tế tƣ nhân còn thấp. Mặc dù có sự 

tham gia của đông đảo các lực lƣợng lao động, nhƣng do thiếu vốn, các doanh nghiệp 

không thể thu hút đƣợc những lao động giỏi, có trình độ, có năng suất lao động cao, 

thiếu nguồn vốn để đầu tƣ ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tăng 

năng suất lao động và chất lƣợng sản ph m. 

Thứ năm, thiếu các cơ hội học hỏi nâng cao trình độ quản lý, quản trị doanh 

nghiệp, cơ hội tiếp cận với những thị trƣờng, những hợp đồng kinh doanh. Do tính 

chuyên nghiệp thấp nên các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất dễ 

bị tổn thƣơng khi thị trƣờng gặp biến cố. 

Thứ sáu, năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tƣ nhân còn hạn chế. Do phần 

lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ nên trình độ công nghệ, quản trị, năng lực 

tài chính, chất lƣợng sản ph m và sức cạnh tranh thấp, chƣa đủ năng lực cạnh tranh để 

xuất kh u sang thị trƣờng nƣớc ngoài, hoặc tham gia mạng lƣới sản xuất toàn cầu. 

Chính những điều kiện hạn chế đó đã buộc khu vực kinh tế tƣ nhân phải “vật 

lộn” để tồn tại và vƣơn lên trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay. 

Một số giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong thời gian tới 

Để kinh tế tƣ nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng là một trong ba 

nòng cốt của nền kinh tế  cùng với kinh tế nhà nƣớc, kinh tế tập thể , là “một động lực 

quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa”, nhƣ khẳng định 

trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cần có những giải pháp quyết 

liệt nhằm tháo g  những khó khăn, vƣớng mắc, tạo điều kiện để khu vực này phát huy 

tối đa thế mạnh vốn có: 

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nƣớc 

trong phát triển kinh tế đất nƣớc. Cần có sự thống nhất nhận thức, tƣ tƣởng và hành 

động trong việc triển khai các chủ trƣơng, chính sách về phát triển kinh tế tƣ nhân, 

tránh sự mâu thuẫn, chồng ch o trong các văn bản quy định về các chƣơng trình, chính 
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sách, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng hơn cho 

kinh tế tƣ nhân phát triển. 

Thứ hai, tạo lập môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tƣ 

nhân nhằm bảo đảm duy trì niềm tin và tăng cƣờng đầu tƣ, kinh doanh bền vững. Nhà 

nƣớc cần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đ y nhanh quá trình cơ cấu 

lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng, tạo điều kiện để kinh tế tƣ nhân đầu 

tƣ, phát triển sản xuất, kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật 

không cấm, phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

Thứ ba, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tƣ nhân đổi mới sáng tạo, 

hiện đại hóa công nghệ. Nhà nƣớc cần tăng cƣờng khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tƣ nhân 

đầu tƣ vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, 

lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp, tƣ vấn lựa 

chọn giải pháp chuyển đổi số. 

Thứ tư, tăng cƣờng đầu tƣ cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng 

bộ, hiện đại, tạo mọi khả năng để các doanh nghiệp tƣ nhân dễ dàng tiếp cận với các 

nguồn lực phát triển, nhƣ: tài chính, đất đai, công nghệ, nhân lực… Cần hỗ trợ tƣ vấn 

tiếp cận tài chính, xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng cho các sản ph m, dịch vụ 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ năm, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nƣớc, các doanh nghiệp tƣ nhân cần chủ 

động xây dựng chiến lƣợc quy hoạch hợp lý trên cơ sở hoàn thiện bộ máy tổ chức quản 

lý, thực hành các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh cùng nhiều biện pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động khác. Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng chiến lƣợc riêng, 

phù hợp với khả năng về vốn, năng lực nhân sự, mục tiêu phát triển và ngành hàng 

tham gia kinh doanh. 

Tóm lại, kinh tế tƣ nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng. 

Đầu tƣ cho kinh tế tƣ nhân phát triển không phải là mục tiêu đạt tới, mà là phƣơng tiện 

để phát triển kinh tế - xã hội và con ngƣời. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, 

nhất là chỉ đạo tổ chức thực tiễn để thực hiện đúng đƣờng lối, chính sách, phát huy hơn 

nữa tiềm năng của kinh tế tƣ nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và con ngƣời, 

xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền 

vững giai đoạn 2022 - 2025”. 

TS. Đỗ Thanh Phương, Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, “Tiếp tục 

khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng” , Tạp chí Khoa 

học chính trị, số 07-2021 

TS. Võ Văn Lợi, “Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính số 

2/2019 

TS. Lại Tiến Dĩnh - Trường Đại học Sài Gòn, “Khu vực kinh tế tư nhân: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí 

Kinh tế và Dự báo số 19, tháng 7/2021. 
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Nguyên nhân, thực trạng ngược giá  

bất động sản trong mùa dịch 

Đoàn Thị Hương Lan - CQ57/16.01 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - CQ57/16.02 

o ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19, thu nhập ngƣời dân trên tổng thể bị suy 

giảm. Và theo nguyên lý kinh tế vĩ mô, đƣờng cầu phải dịch chuyển về bên 

trái tức là nhu cầu sử dụng sản ph m giảm đi, giá bán cũng bị áp lực giảm. 

Bởi vậy sẽ dẫn tới thị trƣờng bất động sản  BĐS  ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn, 

thách thức. Tuy nhiên, trên thực tế thị trƣờng BĐS trong giai đoạn phải chịu ảnh 

hƣởng của COVID-19 cho thấy những dấu hiệu không phù hợp quy luật và nguyên lý, 

đó là: Cầu thực giảm, thể hiện ở số lƣợng giao dịch giảm, nhƣng tổng tiền vào thị 

trƣờng có nhu cầu đầu tƣ bất động sản lại đang cho thấy có dấu hiệu mạnh lên. Nguồn 

tiền thực tế vào thị trƣờng bất động sản rất lớn, nguồn hàng lại khan hiếm, giá BĐS bị 

đ y mạnh lên, tạo những cơn sốt đất. Bài viết này sẽ làm rõ nguyên nhân thực trạng 

ngƣợc giá bất động sản trong mùa dịch Covid-19. 

Thực trạng thị trường bất động sản trong mùa Covid-19 

Trƣớc những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 k o dài từ năm 2020, 

trong 9 tháng năm 2021 của Việt Nam, GDP chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trƣớc 

do dịch Covid-19 ảnh hƣởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa 

phƣơng kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội k o dài để phòng chống 

dịch bệnh. Đi ngƣợc lại với đó thì thị trƣờng bất động sản trong thời gian này lại có 

những tín hiệu rất tốt khi giá của bất động sản tăng lên. 

Cụ thể, theo báo cáo Tổng quan Thị trƣờng bất động sản Hà Nội 6 tháng đầu 

năm 2021 của Savills cho thấy, giá sơ cấp trung bình của tất cả các loại hình biệt 

thự/liền kề đều tăng trong quý II này, với mức cao nhất ở Quận Hoàng Mai  tăng 15% 

cho Liền kề và 32% cho Nhà phố thƣơng mại  và Huyện Hoài Đức  tăng 29% cho Biệt 

thự, 38% cho Liền kề và 59% cho Nhà phố thƣơng mại . 

Một khảo sát của các đơn vị nghiên cứu cho thấy, giá đất nền phân lô tại các địa 

phƣơng lân cận khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhƣ các xã Bình Yên  Thạch Thất , Phú 

Mãn  Quốc Oai  đã bị đ y lên mức khá cao. Tại nhiều địa phƣơng, chỉ tuần trƣớc so 

với tuần sau giá đất nền đã tăng gấp 2 - 3 lần. Trong khi đó, đây đều là đất không có 

giấy tờ, pháp lý đầy đủ. Tại Hoài Đức, giá đất thổ cƣ tại khu vực An Khánh, An 

D 
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Thƣợng, Vân Canh cũng tăng bất thƣờng. Giá đất ở các khu vực đƣờng lớn, mặt đƣờng 

rộng khoảng 9 - 10m có giá từ 80 triệu đồng/m². Đất ở các ngõ xe ôtô vào đƣợc có giá 

khoảng 50 triệu đồng/m². 

Cũng theo Bộ Xây dựng thời điểm tháng 2/2021, giá đất bị giới đầu cơ “thổi 

mạnh” ở nhiều địa phƣơng khác. Tại TP Hồ Chí Minh, kể từ sau thông tin TP. Hồ Chí 

Minh sẽ sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành một thành phố mới, giá nhà 

đất ở các quận này liên tục tăng nhiều đợt  vị trí đất mặt đƣờng trên tuyến đƣờng 

Nguyễn Xiển, Nguyễn Phƣớc Thiện, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng…, quận 9, 

đã lên tới 100 triệu đồng/m²; tại phƣờng Trƣờng Thọ, quận Thủ Đức, giá đất trƣớc đây 

chỉ khoảng 40 - 50 triệu đồng/m² đã tăng lên tới 70 - 90 triệu đồng/m², tăng khoảng 

40% so với năm 2019 . Tại Đồng Nai, với lợi thế tiếp giáp khu Đông TP Hồ Chí Minh 

và việc đầu tƣ xây dựng sân bay Long Thành, giá đất bình quân năm 2019 vào khoảng 

12- 14 triệu đồng/m
2
 thì nay đã tăng lên khoảng 22 triệu đồng; đất tại thị trấn Long 

Thành có nơi đã tăng đến 100 triệu đồng/m
2
. 

Trƣớc đó, theo báo cáo về tình hình giá nhà ở và một số loại bất động sản năm 

2021, Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù nền kinh tế có sự giảm phát do ảnh hƣởng của đại 

dịch nhƣng giá bất động sản, nhà ở, đất nền vẫn liên tục tăng từ đầu năm. Tính đến 

cuối năm 2021, giá căn hộ chung cƣ đã tăng bình quân khoảng 5-7%; giá nhà ở riêng 

lẻ trong dự án tăng 15-20%; giá đất nền tăng 20-30% so với thời điểm cuối năm 2020. 

Đến nay, theo báo cáo của các địa phƣơng, hiện tƣợng tăng giá đất nền đã hạ nhiệt, 

nguy cơ xảy ra "bong bóng" bất động sản là khó xảy ra. Song, theo Bộ Xây dựng, đây 

vẫn có thể là sự khởi phát của hiện tƣợng "sốt giá" bất động sản trong năm 2022. Đặc 

biệt, khi Nhà nƣớc sử dụng các giải pháp kích cầu, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau giai đoạn 

giảm phát cũng có thể tác động làm thị trƣờng bất động sản phát triển nóng nếu không 

đƣợc kiểm soát tốt  kinh nghiệm cho thấy từ gói kích thích kinh tế năm 2008 - 2009). 

Nguyên nhân của thực trạng ngược giá bất động sản 

Thứ nhất: Do lƣợng tiền đổ vào thị trƣờng bất động sản tăng mạnh 

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh 

doanh chịu ảnh hƣởng trực tiếp của dịch Covid-19 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19, nền kinh tế đất nƣớc chứng kiến nhiều hoạt động 

sản xuất kinh doanh chƣa kịp phục hồi, lãi tiết kiệm ngân hàng còn ở mức thấp, dòng 

tiền chứng khoán tồn tại nhiều rủi ro, giá vàng tăng giảm khó lƣờng. 
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Cụ thể tháng 4/2021 lãi suất huy động tiết kiệm thấp kỷ lục, theo thống kê, mặt 

bằng lãi suất đã giảm từ 1,5% đến 2,5%. Hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tại 

một số ngân hàng chỉ còn 3,3%/năm, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Và đến tháng 

9/2021, thị trƣờng tiền tệ tiếp tục đón thêm đợt hạ lãi suất huy động VND mới xuống 

mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, dao động ở 2,7 - 4,0% cho kỳ hạn dƣới 6 

tháng, 3,7 - 5,0% cho kỳ hạn 6 - 12 tháng và 4,6 - 6,5% cho kỳ hạn trên 12 tháng. 

Điều này cũng khiến cho dòng tiền nhàn rỗi tìm đến các kênh đầu tƣ khác, trong 

đó có BĐS. Bởi bất động sản vẫn luôn là nơi trú  n tài sản vừa đảm bảo tính an toàn và 

sinh lời trong các thời kỳ khủng hoảng kinh tế, điều này thể hiện rất rõ trong thời gian 

qua khi so sánh mức độ ƣu tiên đầu tƣ giữa bất động sản và các kênh khác. 

Áp lực đ y đƣờng cầu dịch phải đồng nghĩa tạo áp lực tăng giá bán hoặc tăng sản xuất 

hàng hóa, trong khi cung bất động sản luôn có độ trễ do vậy làm giá của bất động sản tăng. 

Thứ hai: Giá bất động sản tăng theo phân tích ở trên là do bị đ y giá. Nhƣng 

thực tế hiện nay giá bất động sản tƣơng lai  vì những bất động sản đang bán trên thị 

trƣờng chƣa bị ảnh hƣởng bởi các vấn đề này  cũng đang đối mặt với áp lực phải tăng 

giá, bởi một số yếu tố: giá đất trên thị trƣờng sau cơn sốt nhiều nơi vẫn còn ở mức cao 

nên đền bù giải phóng mặt bằng sẽ cao; khung giá đất ở rất nhiều địa phƣơng bị điều 

chỉnh tăng lên 15%; vật liệu xây dựng và các yếu tố đầu tƣ xây dựng đều đã tăng 

khoảng 50%  nhóm chi phí này chiếm tỷ trọng trên 50% giá thành đầu vào bất động 

sản ; thủ tục phê duyệt dự án k o rất dài, do vƣớng mắc quy định pháp luật dẫn đến 

tăng chi phí và chi phí cơ hội là rất cao. 

Thứ ba: Qu  đất không thay đổi nên giá nhà ở khó có thể điều chỉnh giảm trừ 

khi có chính sách, nhƣng điều này là khó khi thị trƣờng hiện nay giá bán sẽ do cung - 

cầu quyết định. Kể từ năm 2019, nguồn cung ra thị trƣờng đã bắt đầu dần khan hiếm. 

Đến nay, tình trạng này cũng không đƣợc cải thiện đáng kể. Theo nguyên lý, khi cầu 

tăng mà hàng hóa thiếu hụt, cung sẽ gặp cầu ở mức giá cao. Điều này lý giải ở phần 

thực trạng tăng giá mạnh từ thời điểm 2020 đến nay. 

Thứ tư: Do nhu cầu của ngƣời dân, càng trong dịch bệnh, ngƣời dân càng mong 

muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Khi dịch bệnh nhiều ngƣời không thể đến cơ 

quan hay đến quán cafe làm việc cho nên bắt buộc phải ở trong nhà. Chính vì đây là 

nhu cầu cơ bản và nhu cầu đầu tiên nên giá nhà sẽ có xu hƣớng tăng lên. 

Đề xuất một số giải pháp 

Dựa vào nguyên nhân gây nên tình trạng ngƣợc giá bất động sản trong mùa dịch 

để từ đó ta đƣa ra một số giải pháp khắc phục nhƣ sau: 
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Một là, Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan đến lĩnh vực 

bất động sản. Cụ thể, Bộ Xây dựng đã trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật: Luật 

nhà ở  sửa đổi , Luật kinh doanh bất động sản  sửa đổi  để tạo khung pháp lý cho hoạt 

động kinh doanh bất động sản, tăng cƣờng hiệu quả quản lý thị trƣờng bất động sản. 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật đất đai  sửa 

đổi  để tạo cơ sở pháp lý đối với hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất. 

Hai là, Công tác rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

trƣờng hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi 

dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trƣờng, trục lợi. 

Ba là, Nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng sốt đất, sốt ảo thì bài toán 

tốt nhất là phải giải quyết đƣợc việc thiếu hụt nguồn cung. Cung thiếu thì bơm cung và 

tìm các phƣơng án khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án. Đồng thời 

có thể sử dụng các công cụ sắc thuế. Mọi loại hình mua bán, chuyển nhƣợng đầu tƣ 

kinh doanh nhà đất thì sẽ đƣợc điều tiết bằng công cụ thuế. 

Bốn là,  Kiểm soát hiệu quả dòng vốn đầu tƣ vào thị trƣờng bất động sản để 

chống đầu cơ, nhƣng cũng tránh gây sốc, làm đóng băng thị trƣờng bất động sản nhƣ: 

Cần sớm ban hành hệ thống tiêu chí cho vay bất động sản đối với các tổ chức tín dụng; 

cần có quy định mức vay đối với nhà đầu tƣ bất động sản. 

Năm là, Đ y mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đ y nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện dự án, tăng nguồn cung cho thị trƣờng; Kiểm soát lạm phát, tăng giá 

mạnh các yếu tố đầu vào của bất động sản; Sớm kiểm soát đƣợc dịch bệnh và kích 

thích phát triển kinh tế ở các lĩnh vực kinh tế khác ngành bất động sản. Qua đó, điều 

chỉnh các dòng vốn F0 về đúng mục tiêu để hiệu quả hóa nguồn lực quốc gia. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Toàn cảnh thị trường BĐS 6 tháng đầu năm 2021: Giá bán tiếp tục “đu đỉnh” - Tin nhanh nhà 

đất (tinnhanhnhadat.vn) 

https://tienphong.vn/bat-chap-dich-bat-dong-san-van-tang-gia-post1383785.tpo 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/nguyen-nhan-lai-suat-tien-gui-giam-manh-

778145.html 

Vì sao giao dịch èo uột, giá bất động sản vẫn tăng mạnh? | VOV.VN 

Giá bất động sản tăng mạnh là do đầu cơ - Báo Công an Nhân dân điện tử (cand.com.vn) 

https://thanglong.chinhphu.vn/nhung-xung-luc-tac-dong-den-tang-truong-bat-dong-san-ha-noi-

trong-nhung-thang-cuoi-nam 



34 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2022 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  

 

 

Thuận lợi và khó khăn trong việc  

áp dụng biện pháp tự vệ đối với  

ngành thép nhập khẩu tại Việt Nam 

Trần Thị Hồng Nhung - CQ56/11.07  

Nguyễn Hà Linh Trang - CQ56/11.09 

rong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc lựa chọn tham gia vào các tổ chức 
quốc tế về kinh tế đang dần trở thành xu hƣớng nổi bật, thu hút sự quan tâm 
mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hòa mình vào xu thế đó, Việt Nam đã 
tiến hành đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định thƣơng mại tự do  FTAs). Bên 
cạnh những thành tựu lớn mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy từ quá trình tự 

do hóa thƣơng mại, ngành sản xuất nội địa đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn rất 
lớn trƣớc sự cạnh tranh mạnh mẽ và liên tục từ luồng hàng hóa nhập kh u bên ngoài. Nhƣ 
vậy, yêu cầu đặt ra cho Việt Nam là cần tìm ra giải pháp để bảo vệ ngành sản xuất nội 
địa. Tính đến thời điểm hiện tại  2021 , biện pháp tự vệ có thể đƣợc xem là một trong 
những giải pháp phù hợp nhất nhằm nhanh chóng bảo vệ ngành sản xuất nội địa trƣớc sự 
gia tăng mạnh mẽ từ luồng hàng hóa nhập kh u từ nƣớc ngoài, đặc biệt là ngành th p 
nhập kh u tại Việt Nam. 

Trong quá trình áp dụng biện pháp tự vệ đối với ngành thép nhập khẩu, Việt 
Nam đã có được rất nhiều những thuận lợi 

Thứ nhất, khi tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với ngành thép, nghĩa 
vụ chứng minh của cơ quan điều tra dễ dàng hơn, doanh nghiệp dễ đi kiện hơn.  Tính đến 
ngày 31/12/2019, Việt Nam đã khởi xƣớng tổng cộng 09 vụ điều tra chống bán phá giá, 
06 vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ  03 vụ liên quan đến ngành th p  và chƣa có vụ 
điều tra liên quan đến chống trợ cấp. Biện pháp tự vệ là một công cụ chỉ yêu cầu chứng 
minh về việc có sự gia tăng nhập kh u và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong 
nƣớc cùng mối quan hệ nhân quả giữa 2 hiện tƣợng này. Để tạo lập hồ sơ đi kiện, doanh 
nghiệp Việt Nam không phải tìm hiểu các thông tin của đối tác nƣớc ngoài, do đó đặc biệt 
thuận lợi đối với các doanh nghiệp chƣa có nhiều kinh nghiệm trong các tranh chấp 
thƣơng mại quốc tế. Bên cạnh đó, biện pháp tự vệ không yêu cầu doanh nghiệp phải đại 
diện cho ngành trong khi Hiệp định ADP và Hiệp định SCM đều yêu cầu. Doanh nghiệp 
cũng không có nghĩa vụ phải thu thập các bằng chứng ở nƣớc xuất kh u, tất cả đều là dữ 
liệu của ngành sản xuất trong nƣớc. Chính vì những lý do trên, biện pháp tự vệ đƣợc cho 
là biện pháp phòng vệ thƣơng mại có quá trình điều tra ít phức tạp nhất.  

Thứ hai, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước được nâng cao, tạo điều kiện 
thuận lợi trong quá trình điều tra áp dụng biện pháp tự vệ. Phòng vệ thƣơng mại nói 
chung và biện pháp tự vệ nói riêng vẫn còn là một lĩnh vực tƣơng đối mới mẻ đối với nền 
kinh tế Việt Nam. Kể từ năm 2007, với sự gia nhập của Việt Nam vào WTO, Chính phủ 
đã từng bƣớc có những sự đổi mới về chính sách, hành lang pháp lý để đất nƣớc ta dần 
dần tiệm cận với thế giới.  Một trong những khó khăn trong quá trình điều tra phòng vệ 

T 
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nói chung và tự vệ nói riêng là sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan nhà nƣớc. Tuy nhiên, 
đến tháng 07 năm 2019, vấn đề hợp tác giữa các cơ quan có th m quyền đã đƣợc quy 
định cụ thể trong một văn bản có tính pháp lý, đó là Quyết định số 824/QĐ-TTg của Thủ 
tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ". Phụ lục của Quyết định này là kế hoạch 
cụ thể để tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc chống lại gian lận xuất xứ và l n tránh các biện 
pháp phòng vệ thƣơng mại, trong đó có l n tránh các biện pháp tự vệ.  

Thứ ba, hành lang pháp lý về tự vệ về cơ bản đã đầy đủ để bảo vệ doanh nghiệp. 
Với xu hƣớng hội nhập sâu và rộng nhƣ hiện nay, Việt Nam đang dần dần xây dựng một 
hành lang pháp lý hoàn chỉnh để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các vụ kiện phòng vệ thƣơng 
mại ở nƣớc ngoài cũng nhƣ thực thi các công cụ này ở trong nƣớc. Bên cạnh các văn bản 
luật và dƣới luật quy định chung cho tất cả các biện pháp phòng vệ Bộ Công Thƣơng đã 
ban hành Thông tƣ số 19/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 quy định về áp dụng biện pháp 
tự vệ đặc biệt trong quá trình thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dƣơng  CPTPP : “Tự vệ đặc biệt là biện pháp tự vệ được Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quyết định áp dụng trong trường hợp gia tăng quá mức hàng hóa nhập khẩu vào 
Việt Nam do kết quả của việc giảm thuế theo lộ trình của điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Điều này cho thấy, Việt Nam đã lƣờng 
trƣớc đƣợc tình trạng hàng hóa nhập kh u ồ ạt khi Việt Nam tham gia vào các điều ƣớc 
quốc tế về tự do hoá thƣơng mại. Điều này chắc chắn sẽ gây tổn thƣơng cho ngành sản 
xuất trong nƣớc. Biện pháp tự vệ đặc biệt nhƣ một công cụ hữu hiệu giúp bảo vệ các 
doanh nghiệp trong nƣớc. Tuy nhiên, nó cũng phải tuân thủ những điều kiện nhất định để 
không vi phạm quy định tự do hóa thƣơng mại của WTO.  

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng biện pháp tự vệ đối với ngành thép nhập 
khẩu, Việt Nam cũng gặp phải một số khó khăn nhất định 

Một là, các doanh nghiệp ngành thép còn thiếu kiến thức pháp luật. Đầu tiên, kiến 
thức pháp luật về các vấn đề quốc tế của các doanh nghiệp còn hạn chế. Việt Nam đã ban 
hành Luật QLNT 2017 cùng các văn bản dƣới luật để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp 
trong nƣớc, đi cùng với nó là các quy trình và yêu cầu cụ thể cho mỗi công cụ phòng vệ 
thƣơng mại. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng nhận thức rõ những thiệt hại gây ra bởi 
luồng sản ph m nhập kh u. Tuy nhiên, chƣa nhiều doanh nghiệp biết về sự tồn tại của các 
công cụ pháp lý này, hoặc biết nhƣng vẫn không rõ về quy trình và cách sử dụng chúng. 
Kiến thức pháp luật hạn chế khiến cho doanh nghiệp không biết về các công cụ bảo vệ lợi 
ích của mình nhƣ các biện pháp phòng vệ thƣơng mại, và cũng không có kiến thức xử lý 
khi bị kiện phòng vệ thƣơng mại ở nƣớc ngoài.  

Hai là, các doanh nghiệp ngành thép còn thiếu năng lực khởi kiện. Doanh nghiệp 
còn thiếu năng lực và kinh nghiệm theo đuổi một vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ. 
Mặc dù biện pháp tự vệ có nghĩa vụ chứng minh nhẹ hơn, nhƣng vẫn có thể thấy rằng vì 
đây là một biện pháp phòng vệ thƣơng mại còn tƣơng đối mới mẻ, nên kinh nghiệm để 
khởi xƣớng một vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ của các doanh nghiệp vẫn còn hạn 
chế. Thực tế cho thấy chỉ có những doanh nghiệp thật sự lớn trên thị trƣờng, có khả năng 
đại diện cho ngành, có năng lực tài chính mạnh, có bộ phận pháp lý đƣợc trang bị kiến 
thức đầy đủ mới có khả năng điều tra việc hàng hóa nhập kh u gây bất lợi nhƣ thế nào 
đối với ngành th p trong nƣớc, mà hiện tại các doanh nghiệp Việt Nam lại đang thiếu 
những nền tảng đó. Sau khi tạo lập đƣợc hồ sơ, để theo đuổi quá trình điều tra, doanh 
nghiệp cũng phải dành ra một khoảng thời gian nhất định cùng rất nhiều thủ tục kê khai 
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dữ liệu, tham gia tham vấn mà chƣa chắc biện pháp sẽ đƣợc áp dụng. Điều này sẽ cản trở 
các doanh nghiệp đƣa ra quyết định nộp Hồ sơ yêu cầu lên cơ quan điều tra. 

Ba là, các doanh nghiệp ngành thép còn chưa tiến hành hệ thống hoá dữ liệu một 
cách khoa học. Các doanh nghiệp còn lƣu trữ dữ liệu một cách thủ công. Việc lƣu trữ hồ 
sơ thủ công gây khó khăn trong quá trình doanh nghiệp tạo lập hồ sơ đi kiện. Trong hồ sơ 
yêu cầu khởi xƣớng điều tra, Luật Quản lý ngoại thƣơng 2017 yêu cầu các doanh nghiệp 
“cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam 
gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản 
xuất trong nước”. Điều này yêu cầu doanh nghiệp phải hợp tác chặt chẽ với Tổng Cục 
Hải quan, Bộ Công Thƣơng để lấy thông tin về việc hàng hóa nhập kh u quá mức; và kết 
nối đƣợc dữ liệu của các doanh nghiệp cùng ngành để chỉ ra thiệt hại nghiêm trọng đã xảy 
ra hoặc bị đe dọa gây ra trong tƣơng lai. Việc thu thập thông tin này là một trở ngại rất 
lớn khi đa số các doanh nghiệp sản xuất th p ở Việt Nam đều có quy mô vừa và nhỏ, lƣu 
trữ dữ liệu theo cách thủ công. Điều này sẽ rất khó khăn nếu một doanh nghiệp muốn tạo 
lập hồ sơ đi kiện. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ khó trả lời các phiếu điều tra từ cơ 
quan điều tra áp dụng biện pháp tự vệ. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cần phải 
thu thập dữ liệu của các doanh nghiệp thông qua các phiếu điều tra. Thực tế cho thấy, chỉ 
có các doanh nghiệp nội địa quy mô lớn và các doanh nghiệp FDI quan tâm đến vấn đề 
này; các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nƣớc ít khi tham gia hợp tác. 

Bốn là, Hiệp hội ngành Thép Việt Nam (VSA) vẫn chưa mở rộng mạng lưới và 
chuyên môn hóa hệ thống. Hiệp hội ngành th p Việt Nam - Vietnam Steel Association 
 VSA , kể từ khi thành lập, đã luôn là một nguồn hỗ trợ rất đắc lực cho các doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, VSA vẫn chƣa chú trọng đến việc kết nối với các hiệp hội ngành khác trong 
nƣớc cũng nhƣ quốc tế. Điều này khiến cộng đồng các hiệp hội ở Việt Nam chƣa thật sự 
mạnh, tiếng nói của doanh nghiệp vẫn chƣa thực sự tác động vào quá trình lập pháp, hành 
pháp cũng nhƣ các tranh chấp quốc tế. Thực tế, các hiệp hội ở Việt Nam vẫn chƣa phát 
triển về bộ máy tổ chức và còn hạn chế về số lƣợng. Vì vậy, VSA cũng nên cân nhắc thiết 
lập các mối quan hệ hợp tác đối với các ngành hàng liên quan. Sự thiếu liên kết giữa các 
hiệp hội khiến tiếng nói của hiệp hội trong nền kinh tế không lớn, các doanh nghiệp cũng 
thiếu tự tin khi tham gia vào các tranh chấp thƣơng mại. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của 
hiệp hội còn sơ sài. Đặc biệt, ban Hợp tác quốc tế đƣợc giao nhiệm vụ giải quyết các vấn 
đề quốc tế liên quan đến các thành viên, bao gồm các tranh chấp về phòng vệ thƣơng mại, 
cũng nhƣ thực hiện các hoạt động tổ chức hội thảo, công bố nghiên cứu bằng tiếng Anh.... 
Sự thành lập của ban này giúp Hiệp hội chuyên môn hóa vào các vấn đề quốc tế của 
ngành th p cũng nhƣ quảng bá doanh nghiệp th p trong nƣớc ra toàn thế giới. Với tầm 
quan trọng của ngành th p đối với nền kinh tế Việt Nam cũng nhƣ những thiệt hại nặng 
nề mà ngành th p đang phải hứng chịu, việc chuyên môn hóa VSA là một giải pháp để 
giúp ngành th p vƣợt qua các vấn đề này. 
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Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm  

ở Việt Nam 

Vương Quốc Hùng; Nguyễn Hoàng Long - CQ56/11.03CLC 

Nguyễn Đăng Tiến - CQ56/11.03CLC 

hái niệm "kinh tế ban đêm" (Night-time economy  hiện có khá nhiều định 

nghĩa, nhƣng phổ biến nhất là tất cả những hoạt động dịch vụ diễn ra sau 

17h tối hôm trƣớc cho đến 6h sáng hôm sau, bao gồm: mua sắm tại các chợ 

đêm, cửa hàng tiện lợi 24/24,  m thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chƣơng trình giải trí, 

lễ hội, sự kiện, cho tới các điểm du lịch chỉ mở cửa vào ban đêm. Hiện tại, nhiều quốc 

gia trên thế giới đã và đang đ y mạnh phát triển hình thức kinh tế này. Đặc biệt là đối 

với những nƣớc có thế mạnh về du lịch cũng chủ động mở cửa ngành dịch vụ về đêm 

để tối đa hóa nguồn thu. 

Ngày nay, kinh tế ban đêm không chỉ đơn thuần là các hoạt động dịch vụ phục 

vụ tầng lớp thanh niên ở khu vực đô thị. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nhà 

cung cấp dịch vụ mở rộng giờ hoạt động của mình vào buổi tối nếu kinh tế ban đêm đã 

thu hút đƣợc nhiều độ tuổi hơn và ngày càng trở nên toàn diện hơn thông qua việc 

phục vụ nhiều nhóm nhóm đối tƣợng nhân kh u học khác nhau. 

Có thể thấy rõ, kinh tế ban đêm đang ngày càng góp phần không nhỏ vào việc 

phát triển tối đa nền kinh tế nƣớc nhà, tạo công ăn việc làm cho nhiều ngƣời lao động 

ở tầng lớp thấp, tận dụng đƣợc nhiều tài nguyên sẵn có và nguồn nhân lực dồi dào. 

Tuy nhiên, đi kèm với những mặt tích cực đang ngày càng phát triển, kinh tế ban 

đêm vẫn còn tồn tại những bất cập, trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là nguy 

cơ gia tăng các tệ nạn xã hội nhƣ mại dâm, ma túy, cờ bạc và các loại tội phạm khác. 

Để nền kinh tế ban đêm ngày một phát triển, cần đƣa ra những giải pháp khuyến khích 

sau khi phân tích đánh giá một cách khách quan nhằm ngăn ngừa những tác động xấu 

đến nền kinh tế ban đêm. 

Hiện nay, trên thế giới, đi đầu trong phát triển kinh tế ban đêm trên thế giới, phải 

kể đến những mô hình phát triển rất thú vị và sáng tạo nhƣ: Vƣơng quốc Anh, Hoa Kỳ, 

Úc, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan hay Trung Quốc… Theo số liệu thống kê năm 2017,  

kinh tế ban đêm đóng góp 17% cơ sở trên 2,2 triệu cơ sở kinh doanh tại Úc, tạo ra 3 

triệu việc làm, 715 tỷ đôla Úc doanh thu. Vào năm 2018, thống kê cho thấy ngành 

công nghiệp về đêm tại Vƣơng quốc Anh đóng góp 6% GDP, quy mô xấp xỉ 66 tỷ 

bảng, tạo ra hơn 1,25 triệu việc làm. Đến cuối năm 2020, quy mô thị trƣờng kinh tế 

K 
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ban đêm tại Trung Quốc ƣớc đạt 2.400 tỷ USD. Loại hình kinh tế này đã tạo ra 

khoảng; 3,5 triệu việc làm tại Pháp; 300.000 việc làm tại New York  Hoa Kỳ . 

Tại Việt Nam, từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông 

nghiệp, nƣớc ta đã có những bƣớc phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các 

lĩnh vực, với tốc độ tăng trƣởng duy trì ở mức cao, ƣớc đạt trên 6,8%, cơ sở vật chất - 

k  thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bƣớc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo môi trƣờng thu hút nguồn lực xã hội phát triển. Trong 

chặng đƣờng phát triển còn gặp nhiều khó khăn và thách thức chung của nền kinh tế 

thế giới nhƣ vấn đề xung đột thƣơng mại toàn cầu nên việc tập trung vào phát triển các 

mô hình kinh tế mới nhƣ nền kinh tế ban đêm rất quan trọng, giúp thúc đ y tiêu dùng 

nội địa thông qua hoạt động mua sắm và giải trí, kết hợp phát triển du lịch. 

Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 

Ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, kinh tế ban đêm đang dần phát triển và trở nên 

quan trọng trong nền kinh tế nƣớc nhà. Thống kê sơ bộ cho thấy, cả nƣớc có hơn 2300 

cửa hàng tiện lợi, trong đó khoảng 1000 cửa hàng hoạt động 24/24 giờ, tập trung nhiều 

ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các khu du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Hạ Long, Nha 

Trang … cũng đã dần thay đổi cách thức hoạt động, mở cửa và phục vụ khách du lịch 

sau 23h đêm nhƣ ở khu du lịch Bà Nà Hills, … 

Trên thực tế, Việt Nam đã có các khu chợ đêm hoặc phố ăn đêm, một số chuỗi 

cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 nhƣ Cirlce K, 7-Eleven, những tuyến phố mang n t đặc 

trƣng nhƣ Tạ Hiện  Hà Nội  hay Bùi Viện  TP.HCM . Bên cạnh đó, dịch vụ ship đồ 

ban đêm, đặc biệt ship đồ ăn cũng đang rất thịnh hành, các shipper có thể có thêm thu 

nhập “ban đêm” thông qua công việc này. 

Tại các thành phố lớn, kinh tế ban đêm mới đang ở giai đoạn đầu của đang phát 

triển. Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực khi mọi hoạt động đều dừng lại trƣớc 

21h tối, muộn nhất là 23h tối, nên các hoạt động kinh tế ban đêm đã bị ngƣng trệ. Với 

chủ trƣơng phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, đa số dịch vụ đƣợc hoạt động xuyên 

đêm, tuy nhiên đa số các hoạt động vẫn kết thúc trƣớc 23h, thói quen sinh hoạt của 

ngƣời dân phần lớn không ra khỏi nhà sau 22h, cho nên phát triển kinh tế ban đêm vẫn 

gặp nhiều thách thức. 

Cụ thể, ở miền Bắc, điển hình là Hà Nội, nhiều nhà hàng đã mở cửa xuyên đêm, 

đặc biệt những nhà hàng chỉ phục vụ từ tối đêm tới sáng nhƣ các quán nƣớng vỉa hè, 

các quán phở gánh, các quán bún ở trên phố cổ và các quán ăn caf  khác điển hình dãy 

phố  m thực Tống Duy Tân. Không chỉ vậy, các dịch vụ thƣơng mại, du lịch ban đêm 

đang diễn ra sôi động tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Có mặt tại khu vực này khi thành 

phố lên đèn, đặc biệt khoảng thời gian cuối tuần, sẽ cảm nhận đƣợc n t sôi động của 

đô thị về đêm. Khu vực chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào, Ô Quan Chƣởng bày bán đủ 
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loại hàng hóa, sản vật, cùng  m thực các vùng miền, thu hút hàng vạn lƣợt du khách 

mỗi đêm; các sân khấu ngoài trời khu vực này cũng náo nhiệt những hoạt động văn 

hóa, lễ hội… Còn tại khu phố Tạ Hiện, Mã Mây, Lƣơng Ngọc Quyến,… ngoài dịch vụ 

ăn uống còn có hoạt động của các câu lạc bộ ca hát, khiêu vũ, quán pub, bar luôn hoạt 

động mạnh về đêm. Có những địa điểm vui chơi giải trí chỉ thực sự hoạt động sau 21h. 

Đó là sự thay đổi rất lớn tại Hà Nội mà trƣớc đây 5-6 năm chƣa đƣợc phổ biến. Tuy 

vậy, ở Hà Nội, phần nổi bật nhất của kinh tế ban đêm chỉ vào lúc 18h đến khoảng 23-

24h sau đó là nhƣờng chỗ cho sự im lặng của màn đêm. Thậm chí, một số địa điểm vui 

chơi giải trí xuyên đêm có thể bị lực lƣợng chức năng yêu cầu dọn hàng, đóng cửa, 

nguyên nhân một phần do lối sống của ngƣời dân thủ đô và quy định về giờ giấc hoạt 

động bán hàng. Ở Quảng Ninh cũng đƣợc cho là địa điểm với những cơ sở rất thuận 

lợi để phát triển kinh tế ban đêm với những số liệu liệt kê về lợi thế du lịch rất lớn ở 

tỉnh này. Tuy nhiên, mới chỉ tập trung phát triển ở TP. Hạ Long và Móng Cái và còn 

vô cùng sơ sài, bỏ trống nhiều dịch vụ thƣơng mại, giải trí do bị hạn chế bởi các quy 

định của nhà nƣớc. 

Tiếp đến là miền Trung, nơi tập trung nhiều tỉnh và thành phố du lịch nhƣ Vũng 

Tàu, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An,… Tuy rằng có sự tiếp nhận đổi mới để thích ứng 

với mô hình kinh tế ban đêm, giúp gia tăng nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh, nhƣng 

tất cả mới chỉ ở mức khởi đầu, còn hạn chế do sự phát triển chƣa bài bản vẫn đơn 

thuần là hoạt động đơn lẻ của doanh nghiệp lĩnh vực du lịch. Tại Nha Trang địa bàn 

hiện  có gần 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong đó, số lƣợng đủ tiêu chu n 

hoạt động đến 2h sáng chỉ khoảng trên 10 cơ sở. Bên cạnh đó Nha trang cũng có rất 

nhiều quán bar với số lƣợng ít: Sailing Club, Skylight, Zima, Lodge, Yasaka, và tại 

Khánh Hòa có 4 chợ đêm hoạt động: Yến sào Khánh Hòa, Nha Trang Market, Yasaka 

9 market, Phố mua sắm. Còn tại Đà Nẵng, Bà Nà Hills có thể đón khách lúc nửa đêm 

và Vòng quay Mặt trời ở thành phố này có thể quay suốt đêm, một số công viên giải trí 

sẵn sàng phục vụ mọi du khách chƣa ngủ, nhƣng các hoạt động kinh doanh khác về 

đêm rất ít. 

Cuối cùng là miền Nam, nơi có TP. Hồ Chí Minh - thành phố có sự chú ý và 

phát triển kinh tế ban đêm từ lâu và những địa điểm nổi tiếng du lịch nhƣ Vũng Tàu, 

Phú Quốc nhƣng chƣa đƣợc phát triển mạnh mẽ nhƣ TP. Hồ Chí Minh. Phú Quốc chỉ 

có một vài hoạt động về đêm nhƣ: chợ đêm - là điểm vui chơi náo nhiệt nhất về đêm 

và câu mực đêm bắt đầu từ 17h chiều. Tại Vũng Tàu đa dạng hoá hơn vì sở hữu các 

địa điểm cắm trại đẹp. Ngƣời đến chợ đêm Vũng Tàu để mua sắm đồ lƣu niệm cũng 

nhƣ hải sản tƣơi sống. Đến với TP. Hồ Chí Minh, nơi chiếm 23,97% quy mô kinh tế 

cả nƣớc, tổng lƣợng khách quốc tế đến Thành phố đạt 8,5 triệu lƣợt, khách du lịch 

nội địa 32,77 triệu lƣợt mỗi năm, và với lợi thế cùng mục tiêu đƣa dịch vụ - du lịch 

trở thành một trong những ngành mũi nhọn của kinh tế địa phƣơng, thành phố mang 

tên Bác tập trung phát triển mô hình kinh tế ban đêm với sự xuất hiện của các khu 
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mua sắm thƣơng mại, khu phố đi bộ đƣờng Bùi Viện, Nguyễn Huệ, các khu vui chơi, 

giải trí, biểu diễn nghệ thuật, khu  m thực tập trung, hội chợ thƣơng mại, chuỗi cửa 

hàng tiện lợi… Đặc biệt, thành phố đang có kế hoạch phát triển tuyến phố chuyên 

kinh doanh  m thực về đêm một cách bài bản nhƣ: phố Nguyễn Thƣợng Hiền  quận 

3 , khu Phan Xích Long, phố ngƣời Hoa  quận 5 , khu Phú M  Hƣng  quận 7 . Bên 

cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng nổi tiếng là chốn ăn chơi với những quán pub, bar, 

vũ trƣờng, karaoke phục vụ thực khách xuyên đêm có thể kể đến nhƣ Home Pub SG, 

Thi Bar Saigon, TNR Saigon, Bar S5 Club,… Và với cơ chế đặc thù đang và sẽ mang 

lại cho TP. Hồ Chí Minh nhiều điều kiện và cơ hội lớn nhằm thúc đ y phát triển 

mạnh mẽ kinh tế ban đêm. 

Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 

Những mặt đạt được 

Đất nƣớc Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế ban đêm nhờ vào các 

yếu tố tự nhiên nhƣ: Có nhiều tài nguyên du lịch và đang ngày càng trở thành điểm đến 

ƣa thích của các du khách quốc tế…; những yếu tố nhƣ văn hóa nghệ thuật,  m thực 

đặc sắc cùng với mức độ hội nhập và toàn cầu hóa cao; thời tiết ban đêm tƣơng đối dễ 

chịu; một lƣợng lớn dân số trẻ thích sinh sống tập trung tại các thành phố… và theo 

Tạp chí Global Finance đã công bố bảng xếp hạng các quốc gia an toàn và nguy hiểm 

nhất thế giới trong năm 2019, theo đó, Việt Nam xếp thứ hạng thứ 83/128 quốc gia với 

chỉ số an toàn đạt 11,15 điểm, xếp trên cả Thái Lan với 12,27 điểm và thực tế đã chứng 

minh nhƣ đất nƣớc ta có nền chính trị ổn định, hiếm khi xảy ra bạo động, tranh chấp 

lãnh thổ và chỉ số an ninh con ngƣời đang ngày càng đƣợc cải thiện. Từ những điều 

trên, ta nhận thấy đƣợc Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế ban đêm. 

Và với điều kiện sẵn có và những phấn đấu nỗ lực phát triển mô hình kinh tế mới 

- kinh tế ban đêm, rất nhiều thành tựu tích cực đã xuất hiện, số lƣợng công ăn việc làm 

đƣợc tạo ra cho ngƣời lao động Việt Nam, các cơ sở kinh doanh có thêm nguồn thu 

nhập sau 21h, khiến cho không khí sau 21h tại các thành phố du lịch đƣợc nhộn nhịp, 

phong phú, từ đó thu hút đƣợc nhiều khách du lịch quốc tế và nhiều bạn trẻ trong nƣớc 

có nhu cầu tìm đến một nơi để vui chơi, xả stress cuối tuần, sau giờ làm việc hơn so 

với trƣớc đây. 

Nhìn xa hơn ở góc độ vĩ mô, kinh tế ban đêm đang tạo thêm nhiều việc làm và 

nguồn thu nhập mới cho địa phƣơng và cho quốc gia; tái thiết và phát triển khu vực đô 

thị và các khu vực không đƣợc sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trong 

ngày; khuyến khích tiêu dùng nội địa và tạo nguồn thu thuế cho địa phƣơng; nuôi 

dƣ ng ngành du lịch, thu hút khách du lịch;… Kinh tế ban đêm đang tạo ra rất nhiều 

động lực để nền công nghiệp giải trí phát triển và đóng góp nhiều hơn cho văn hóa xã 

hội và nền kinh tế của nƣớc nhà. 
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Văn hóa, giải trí luôn phát triển song hành cùng kinh tế ban đêm. Do vậy, kinh tế 

ban đêm cũng tạo ra cú hích rất lớn cho sự phát triển của thị trƣờng này, nhƣ: âm nhạc, 

tổ chức sự kiện, lễ hội đƣờng phố và các loại hình giải trí, truyền thông khác. 

Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm tạo ra những bƣớc chuyển lớn cho các ngành dịch 

vụ, du lịch trong nƣớc và tạo động lực mới cho phục hồi kinh tế, đặc biệt sau những 

ảnh hƣởng tiêu cực từ Covid-19. 

Những hạn chế, tồn tại 

Ở Việt Nam, kinh tế ban đêm phát triển còn chậm và đơn điệu, chƣa phát triển 

đƣợc thƣơng hiệu nổi bật hấp dẫn nhiều khách du lịch trong và ngoài nƣớc. Hoạt động 

kinh tế ban đêm mới chỉ đƣợc khai thác ở quy mô nhỏ, mang tính riêng lẻ tại một số 

khu vực, chƣa tạo đƣợc dấu ấn, hạ tầng còn thiếu và chƣa đạt trình độ tiên tiến, vệ sinh 

đô thị có nơi còn chƣa đạt chu n, an toàn thực ph m chƣa đảm bảo và dịch vụ nhìn 

chung chƣa chuyên nghiệp. Đây là một trong những lý do khiến doanh thu du lịch và 

mức chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam thấp so với các thị trƣờng khác. 

Sự phát triển của kinh tế ban đêm vô tình có thể trở thành môi trƣờng thuận lợi 

làm gia tăng các loại tội phạm và k o theo những tệ nạn xã hội phổ biến, nhƣ: mại 

dâm, ma túy, cờ bạc,… gây khó khăn cho các nhà quản lý xã hội. Các doanh nghiệp ở 

trung tâm thành phố có thể cũng phải chịu các chi phí liên quan đến sửa chữa các thiệt 

hại nhỏ do hành vi phá hoại của những ngƣời tham gia hoạt động ban đêm. Bên cạnh 

đó là sự xuất hiện chênh lệch điều kiện kinh tế - xã hội, lai căng văn hóa, chiếm dụng 

trái ph p không gian công cộng, rủi ro về cháy nổ, quá tải về dịch vụ công, rút ngắn 

thời gian xuống cấp của hạ tầng; làm tăng nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, an toàn 

giao thông,… Chẳng hạn, lƣợng tiêu thụ đồ uống chứa cồn, chất kích thích nhƣ bia 

rƣợu, rƣợu ngoại cao cấp, thuốc lá, thậm chí là cần sa, cỏ m , ma túy đá, ma túy tổng 

hợp,…  có xu hƣớng gia tăng khi phát triển kinh tế ban đêm. Các vụ vi phạm về an 

toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng cũng có nguy cơ diễn ra. Tiếp đó hoạt 

động kinh tế ban đêm còn tạo ra vấn nạn ô nhiễm môi trƣờng, ô nhiễm tiếng ồn, ánh 

sáng, rác thải.  Những hiện tƣợng này tiềm  n nhiều nguy cơ, gây phức tạp về tình hình 

an ninh trật tự và ảnh hƣởng tới sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, là vấn đề về áp lực 

cung cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhƣ: xử lý chất thải, cung cấp điện, nƣớc,… giám 

sát các vấn đề vệ sinh, an toàn thực ph m, kiểm soát chất lƣợng hàng hóa, xuất xứ 

hàng hóa, giá cả hàng hóa,... 

Giải pháp 

Nhằm thúc đ y kinh tế ban đêm ở Việt Nam, thời gian tới cần chú trọng triển 

khai một số giải pháp trọng tâm nhƣ sau: 
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Thứ nhất, nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, gồm thể chế về tài chính-

ngân sách trên cơ sở coi trọng các nguyên tắc của thị trƣờng trong quá trình động viên, 

phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính trong nền kinh tế. 

Đ y mạnh việc hoàn thiện thể chế về kinh tế ban đêm nhằm nâng cao tính minh 

bạch và khả năng đoán định của môi trƣờng kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các chủ thể tham gia vào kinh tế ban đêm có điều kiện phát triển. 

Nhà nƣớc cần chủ động rà soát chính sách và khung pháp lý liên quan đến phát 

triển kinh tế ban đêm. Trong đó, tập trung vào các quy định về khu vực hoạt động; sản 

ph m ƣu tiên phát triển ban đêm; thời gian hoạt động; giấy ph p hoạt động; tiêu chu n 

hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia kinh tế ban đêm. Phân 

định rõ trách nhiệm và th m quyền giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong quản lý 

hoạt động kinh tế ban đêm trên cơ sở tăng cƣờng phân cấp, phân quyền cho địa 

phƣơng trong việc quản lý và phát triển kinh tế ban đêm. 

Thứ hai, thực hiện hiệu quả vai trò đòn b y của chính sách tài chính để kiến tạo, 

hỗ trợ và tạo ra hệ thống động lực, khơi dậy tiềm năng phát triển của đất nƣớc thông 

qua khai thác có hiệu quả các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp nhƣ kênh tín dụng, 

kênh thị trƣờng vốn; xóa bỏ những rào cản về khởi sự doanh nghiệp, khuyến khích các 

hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực dịch vụ vào ban đêm chuyển 

đổi thành doanh nghiệp, giảm quy mô của khu vực kinh tế phi chính thức trong các 

hoạt động về đêm và đảm bảo những biện pháp can thiệp, hỗ trợ của Nhà nƣớc phải 

dựa trên nguyên tắc thị trƣờng  cạnh tranh, công khai, minh bạch , sử dụng các công 

cụ phù hợp với thị trƣờng, cũng nhƣ đặc điểm hoạt động của từng nhóm đối tƣợng. Coi 

trọng xây dựng một môi trƣờng kinh doanh về đêm lành mạnh, minh bạch, ổn định và 

đảm bảo an toàn, an ninh hơn là việc chú trọng vào xây dựng các chính sách ƣu đãi tài 

chính cho một nhóm đối tƣợng. 

Thứ ba, ở cấp trung ƣơng, cần đƣa nội dung phát triển kinh tế ban đêm vào nội 

dung quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành. Nội dung phát 

triển kinh tế ban đêm  đặc biệt là quy hoạch các khu vực, địa điểm phát triển kinh tế 

ban đêm  cần gắn chặt với quy hoạch phát triển du lịch và các hoạt động dịch vụ, ăn 

uống, mua sắm. Phát triển mạng lƣới các cơ sở dịch vụ gắn với các khu, điểm du lịch. 

Chú trọng gắn kết công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm với bảo vệ 

tài nguyên và môi trƣờng. Có quy định khung về quy hoạch phân khu phát triển kinh tế 

ban đêm thành các khu riêng biệt, gắn với quy hoạch kiến trúc, xây dựng hạ tầng, tổ 

chức giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn đô thị, đảm bảo nguồn điện, nƣớc, hệ thống 

thu gom, xử lý chất thải… Phát triển dịch vụ đêm không thể lẫn lộn với các khu vực 

gần trƣờng học, nhà dân. Ở cấp địa phƣơng, cần đƣa nội dung phát triển kinh tế ban 

đêm vào trong nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/thành 

phố. Trên cơ sở chiến lƣợc, kế hoạch của từng địa phƣơng, cần quy hoạch rõ các khu 
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vực, địa bàn đƣợc tập trung phát triển kinh tế ban đêm, các khu vực trung tâm và các 

khu vực vệ tinh, các chính sách hỗ trợ, ƣu đãi của địa phƣơng để thu hút các nhà đầu tƣ 

chiến lƣợc, doanh nghiệp, ngƣời dân tham gia đầu tƣ trong các hoạt động và dịch vụ 

vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm. 

Thứ tư, việc phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam cần sự đầu tƣ bài bản và 

chính sách đồng bộ hơn, bao gồm các khu vực riêng, đƣợc quy hoạch dài hạn và phát 

triển hạ tầng điện, nƣớc và có kết nối giao thông công cộng, hệ thống quy định pháp lý 

và mạng lƣới quản lý dịch vụ an ninh, an toàn; các sản ph m dịch vụ ngày càng đa 

dạng và tiện ích cao từ nhiều ngành  m thực, nghệ thuật và giải trí đạt các yêu cầu cao 

về chất lƣợng… Việc kích thích tiêu dùng ban đêm sẽ thu hút nhiều nhà đầu tƣ vào cơ 

sở vui chơi, giải trí, mua sắm,... Từ đó, các công ty du lịch sẽ có nhiều phƣơng án k o 

dài thời gian lƣu trú cho du khách, các tour dài ngày hơn. Du khách ở lại dài ngày hơn 

sẽ chi tiêu nhiều hơn, đƣợc thụ hƣởng và trải nghiệm nhiều hơn. Nếu làm tốt, chắc 

chắn các khu kinh tế ban đêm sẽ vừa là động lực kinh tế, vừa là động lực văn hóa tại 

các thành phố, địa phƣơng và khu vực, giúp tăng việc làm và thu nhập cho ngƣời lao 

động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc, tăng công suất hữu dụng và giúp cả 

giảm áp lực cho các cơ sở hạ tầng thƣơng mại dịch vụ, giao thông vận tải. 

Thứ năm, có chiến dịch tuyên truyền rộng khắp tới quần chúng nhân dân, 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. Ngoài ra, thƣờng xuyên tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ tội phạm 

tới ngƣời dân và du khách để có đƣợc kiến thức, k  năng khi tham gia các hoạt động 

vui chơi, giải trí, du lịch, mua sắm ban đêm cũng nhƣ cách thức ứng phó trong các tình 

huống bất ngờ. 

Với những giải pháp trên cùng với đột phá về nhận thức và cách nghĩ, cách làm 

mới, kỳ vọng kinh tế ban đêm sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, là “cửa sáng” cho phát 

triển các ngành Dịch vụ thƣơng mại và Du lịch của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của cả 

du khách trong nƣớc và quốc tế. 
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Giao dịch thanh toán điện tử:  

Những thuận lợi và rủi ro 

Nguyễn Diệu Anh - CQ58/21.02 

Nguyễn Ngọc Anh - CQ58/21.06 

hi nền kinh tế ngày càng phát triển, việc ứng dụng một hình thức thanh toán 

mới thuận tiện hơn, an toàn hơn là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng quan 

tâm. Trong kỷ nguyên số 4.0, các hình thức thanh toán điện tử là xu hƣớng 

mới trên toàn thế giới. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, dƣới tác động của đại dịch Covid-

19, thanh toán điện tử ở Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giúp ngƣời dùng 

dễ dàng giao dịch vào bất kỳ thời điểm nào, tại bất cứ đâu. Phƣơng thức giao dịch này 

đƣợc dự báo sẽ dần thay thế hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt trong 

tƣơng lai. 

Thanh toán điện tử là gì? 

Thanh toán điện tử  TTĐT   hay thanh toán trực tuyến  đƣợc hiểu là dịch vụ thanh 

toán dựa trên sự hỗ trợ của máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet và các hệ 

thống đƣợc lƣu trữ trên nền tảng k  thuật số. Với hình thức thanh toán điện tử, ngƣời 

dùng không cần mang theo tiền mặt khi ra ngoài mua sắm hay sử dụng dịch vụ. 

Các hình thức của thanh toán điện tử 

Các phƣơng thức TTĐT ngày một đa dạng nhƣ sử dụng thẻ ngân hàng, cổng 

thanh toán, ví điện tử,… hay thanh toán qua Mobile Money … 

Thanh toán bằng thẻ  thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ : Đây là hình thức TTĐT phổ 

biến nhất tại Việt Nam, chiếm khoảng 90% các giao dịch TTĐT. Ngƣời dùng có thể sử 

dụng các loại thẻ nhƣ thẻ tín dụng  Credit Card  hoặc thẻ ghi nợ  Debit Card  bao gồm 

cả thẻ ghi nợ quốc tế  Visa, Mastercard, Master Express, JCB  và thẻ ghi nợ nội địa. 

Thanh toán bằng ví điện tử: Trong những năm gần đây, hình thức TTĐT này rất 

đƣợc ƣa chuộng và phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam, nhất là sự bùng nổ của các 

loại ví điện tử nhƣ Momo, ZaloPay, Moca, ShopeePay, ViettelPay,.... Các ví điện tử 

đều cung cấp đầy đủ các tiện ích cơ bản nhƣ thanh toán tiền điện thoại, tiền điện, nƣớc, 

internet, thanh toán các khoản vay, phí bảo hiểm, phí dịch vụ chung cƣ, dịch vụ công, 

mua v  tàu, máy bay… 

Thanh toán bằng Smart Phone: Với hình thức này, ngƣời dùng chỉ cần chạm nhẹ 

điện thoại hoặc sử dụng QR code là hóa đơn mua hàng đã đƣợc thanh toán hoàn tất. 

K 
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Đây là hình thức đƣợc xây dựng trên mô hình liên kết giữa ngân hàng, hệ thống tiêu 

dùng và ngƣời tiêu dùng. 

Thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử: Hình thức thanh toán này đƣợc 

hiểu là một hệ thống phần mềm trung gian kết nối ngƣời bán, ngƣời mua với ngân 

hàng, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ thu và chi cho khách hàng có tài khoản tín dụng ở 

ngân hàng. Mục tiêu cốt lõi của cổng thanh toán điện tử là việc chuyển và nhận tiền 

nhanh chóng ngay khi giao dịch trực tuyến hoàn tất. 

Thuận lợi và rủi ro đối với giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam 

Về thuận lợi 

Thứ nhất, giao dịch nhanh chóng và tiện lợi: Đây là một trong những ƣu điểm 

vƣợt trội của hình thức TTĐT so với các hình thức thanh toán truyền thống. Ngày nay, 

chỉ cần ngồi một chỗ với một chiếc smartphone nhỏ gọn có kết nối mạng Internet, bạn 

hoàn toàn có thể hoàn tất việc nộp tiền điện nƣớc, đặt v  tàu, v  máy bay, thanh toán 

khi mua sắm online,… bất cứ lúc nào bạn muốn mà không cần di chuyển đi đâu để nộp 

trực tiếp tiền mặt. 

Thứ hai, việc tra cứu, kiểm tra thông tin trở nên dễ dàng: Mọi hoạt động thanh 

toán trực tuyến hiện nay đều lƣu lại lịch sử giao dịch, vì vậy, bạn có thể kiểm tra lại 

các thông tin chi tiết về các khoản thanh toán của mình thông qua điện thoại hoặc máy 

tính một cách dễ dàng. Ngoài ra, khi mua sắm online, bạn cũng có thể tra cứu trạng 

thái đơn hàng của mình rất tiện lợi. 

Thứ ba, giảm thiểu các loại rủi ro xảy ra khi dùng tiền mặt: Ngày nay, bạn 

không cần mang theo quá nhiều tiền mặt khi đi ra ngoài, không cần quá lo lắng về việc 

để quên hay rơi mất tiền vì bạn hoàn toàn có thể thanh toán không dùng tiền mặt bằng 

các giao dịch điện tử một cách nhanh chóng. Mọi giao dịch trực tuyến đều lƣu lại trên 

hệ thống, đảm bảo rõ ràng và minh bạch với mọi khách hàng. 

Thứ tư, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp: Việc quản lý 

dòng tiền thu/chi trên hệ thống sẽ giúp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp 

hơn, đồng thời việc kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao hơn. 

Về rủi ro 

Thứ nhất, nguy cơ bị đánh cắp thông tin: Vấn đề bảo mật là một trong những vấn 

đề nan giải cho các nhà quản lý. Ngày nay, xuất hiện ngày càng nhiều website giả mạo 

với nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của ngƣời dùng nhằm 

mục đích xấu. Đối tƣợng lừa đảo thƣờng tìm lý do nào đó để gửi cho khách hàng đƣờng 

link giả mạo  thƣờng giả mạo website ngân hàng, website cổng thanh toán điện tử…  và 

yêu cầu xác nhận thông tin. Khách hàng truy cập vào link giả mạo và cung cấp cho đối 
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tƣợng các thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử  tên truy cập, mật kh u, mã OTP  hoặc 

dịch vụ thẻ  số thẻ, ngày hiệu lực, CVV/CVC - mã số bảo mật của thẻ, mã OTP . 

Thứ hai, nguy cơ mất tiền: Trong quá trình thanh toán, đôi khi xuất hiện lỗi hệ 

thống nhƣ khi lệnh thanh toán đã thành công, số dƣ đã trừ nhƣng bên kia chƣa nhận 

đƣợc tiền chuyển. Thêm nữa, về vấn đề bảo mật cũng chƣa thật sự an toàn cho ngƣời 

tiêu dùng, các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trở nên tinh vi và là môi trƣờng thuận lợi cho 

tội phạm hơn so với tiền mặt thông thƣờng. Chẳng hạn nhƣ giả mạo ngƣời thân, bạn bè 

của khách hàng để nhờ thanh toán hộ hóa đơn; hay lừa đảo để khách hàng cho mã QR 

thanh toán để tội phạm tự thanh toán các dịch vụ bằng nguồn tiền của khách hàng;… 

Giải pháp thúc đẩy giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam trong thời 

gian tới 

Thứ nhất, thúc đẩy thói quen TTĐT thông qua đa dạng hóa tính năng, tiện ích 

của dịch vụ. Thực hiện truyền thông, tiếp thị một cách bài bản; đảm bảo các dịch vụ 

đƣợc cung cấp đa dạng, nhanh chóng, với chi phí thấp, an toàn, … 

Thứ hai, hạn chế rủi ro về thông tin, dữ liệu. Xây dựng các quy định pháp luật về 

bảo mật, an toàn thông tin đối với các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ 

thông tin, dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng nhằm tăng uy tín của các loại hình TTĐT. 

Thứ ba, hạn chế rủi ro mất tiền trong tài khoản khách hàng. Yêu cầu khách hàng 

đọc kĩ thông tin khi giao dịch và hiểu rõ về quyền, thủ tục khiếu nại khi rủi ro xảy ra. 

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TTĐT phải luôn có mã xác thực, mã pin hoặc mật 

kh u khi thanh toán nhằm xác minh chính xác danh tính ngƣời dùng; đồng thời phát 

triển hệ thống xử lý giao dịch, trung tâm thanh toán; hạn chế các rủi ro hệ thống có thể 

làm gián đoạn hoặc ngừng giao dịch; hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro. 

Thứ tư, làm rõ quy trình, trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý, vận 

hành và giám sát các giao dịch TTĐT. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của NHTW và các 

bộ, ngành liên quan nhƣ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tài chính,… 

Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

TTĐT, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bùi Thị Nhân, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Anh Thư, Lê Thị Tố Trinh (2021), “Thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Công thương, ngày 15/5/2022. 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-

85613.htm 

Trần Việt Anh, Nguyễn Thị Liên (2021), “Một cái nhìn toàn diện về hình thức thanh toán trực tuyến”, ngày 

10/5/2022. https://thebank.vn/blog/14445-mot-cai-nhin-toan-dien-ve-hinh-thuc-thanh-toan-truc-tuyen.html 

Thanh toán điện tử là gì? Lợi ích và hạn chế của hình thức thanh toán này (2022), ngày 17/5/2022. 

https://timviecbanhang.com/thanh-toan-dien-tu-la-gi-loi-ich-cua-hinh-thuc-thanh-toan-nay-3847.html 
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Đấu thầu rồi bỏ thầu - bàn về những  

kẽ hở nhân vụ việc Tân Hoàng Minh  

bỏ thầu đất ở Thủ Thiêm 
Đào Minh Ánh - CQ58/11.01 

oạt động kinh doanh bất động sản là một hoạt động nhạy cảm, rất dễ ảnh 

hƣởng đến sự ổn định của thị trƣờng bất động sản nói riêng và nền kinh tế 

cả nƣớc nói chung. Thực tế cho thấy, thời gian qua có nhiều biến động và dƣ 

luận nhiều chiều khác nhau về việc trúng thầu của một số công ty lớn, đặc 

biệt là vụ việc Công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt  đơn vị thuộc Tân Hoàng Minh  

sau khi trực tiếp tham gia đấu giá đã xin bỏ cọc mua bán quyền sử dụng lô đất tại Khu 

đô thị mới Thủ Thiêm  Thành phố Thủ Đức . 

Trƣớc đó, vào ngày 10/12/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức bán đấu giá lần lƣợt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới 

Thủ Thiêm. Thời điểm đó, Công ty TNHH Ngôi Sao Việt  thuộc Tập đoàn Tân Hoàng 

Minh đã trúng đấu giá lô đất 3.12 với số tiền 2.400 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 2,4 tỷ 

động/m
2
. Có thể nói, đây là mức giá lập đỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và cao nhất 

thị trƣờng Việt Nam. 

Tuy nhiên, đến ngày 11/1/2022, lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gửi tâm 

thƣ, xin đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất đã trúng thầu và cho biết chấp 

nhận mọi chế tài theo quy định của pháp luật. Sau nửa tháng gửi tâm thƣ, Tân Hoàng 

Minh đã có văn bản chính thức xin chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất Thủ Thiêm vào 

ngày 28/1/2022. Lí do của quyết định này là vì nhận thấy việc trúng đấu giá quá cao có 

thể dẫn đến sự xáo trộn và gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến thị trƣờng bất động sản. 

Văn bản này sau đó đã đƣợc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Sở Tƣ pháp Thành 

phố Hồ Chí Minh  xác nhận và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khi đã đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, về phía Tân Hoàng 

Minh phải mất khoản tiền đặt trƣớc là gần 588,5 tỷ đồng - bằng 20% mức giá khởi 

điểm của lô đất 3-12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo khoản 5 Điều 27 Nghị 

định 62/2015/NĐ-CP, khoản tiền đặt trƣớc này sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, sẽ 

thuộc về Ngân sách Nhà nƣớc. 

Vụ việc này gây rất nhiều ý kiến trái chiều từ các cơ quan nhà nƣớc và các 

chuyên gia, cụ thể: 

Theo Bộ trƣởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trong kỳ họp Quốc hội bất thƣờng 

cho rằng đấu giá đất tại Thủ Thiêm với mức trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng 1m
2
 là bất 

thƣờng và đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trƣờng. Nhận định này đƣợc sự đồng 

tình mạnh mẽ từ chuyên gia và giới chuyên môn. 

H 



48 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2022  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - ông Đỗ 

Anh Dũng lại khẳng định mức giá ông đƣa ra để mua khu đất là không quá cao và thấy 

nhiều lợi ích cho tập đoàn cũng nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh nếu có đƣợc mảnh đất. 

Ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng nhận 

định: "Kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm với mức cao nhất lên đến 2,43 tỷ đồng một 

m2, cao hơn gấp 2 lần giá đất tại Đồng Khởi là điều vô lý". Nhiều chuyên gia về ngành 

địa chính cũng đặt câu hỏi nghi vấn cho chênh lệch bất thƣờng về giá trị địa tô này. 

Đồng thời, việc Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm là điều hợp lý, 

tránh hệ lụy đáng quan ngại về sau. 

Hành động bỏ đấu thầu này cũng tác động đến mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của 

Nhà nƣớc. Không những tác động đến phân khúc thị trƣờng bất động sản, việc bỏ đấu 

thầu còn tác động không nhỏ đến mục tiêu quản lý nhà nƣớc: hƣớng đến mục tiêu 

ngƣời nghèo ở đô thị có nhà ở, đặc biệt x t trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra 

phức tạp và ảnh hƣởng mạnh đến thu nhập, việc làm và đời sống của ngƣời dân. 

Từ vụ việc này, có thể nhìn nhận đƣợc những kẽ hở trong luật pháp và quy định 

về đấu giá tại Việt Nam nhƣ sau: 

Thứ nhất, quy trình đánh giá năng lực nhà đầu tƣ tham gia đấu giá còn lỏng lẻo. 

Luật Đấu giá 2016 còn thiếu sót các quy định pháp luật về điều kiện tham gia đấu giá 

quyền sử dụng đất. Bao gồm điều kiện chứng minh nhà đầu tƣ có khả năng tài chính và 

không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai  đối với trƣờng hợp hiện sử dụng đất 

do Nhà nƣớc giao để thực hiện dự án đầu tƣ khác . 

Thứ hai, các cam kết tài chính của nhà đầu tƣ và công tác kiểm tra, rà soát chất 

lƣợng hoạt động đấu giá tài sản còn mang tính hình thức, lỏng lẻo. Năng lực tài chính 

của nhà đầu tƣ không minh bạch và rõ ràng dẫn đến tình trạng trúng cọc với giá cao rồi 

bỏ cọc, làm giảm giá trị tài sản. Bên cạnh đó, rất nhiều tổ chức, cá nhân bỏ thầu cao, 

với mục đích trục lợi, vơ v t nguồn lực từ dự án khác, qua mắt công tác thanh tra, ảnh 

hƣởng tiêu cực đến thị trƣờng bất động sản. 

Thứ ba, điều kiện rút lui nếu đƣợc chấm thắng thầu chƣa hợp lí và rõ ràng. 

Trong trƣờng hợp nhà đầu tƣ đầu tiên trúng cọc với giá cao rồi bỏ cọc, phần thắng sau 

đó sẽ chuyển xuống nhà đầu tƣ thứ hai với giá thấp hơn rất nhiều. Điều này gây nhiều 

bất lợi cho nhà đầu tƣ nói riêng, và toàn thị trƣờng bất động sản cả nƣớc nói chung. 

Thứ tư, thực tế cho thấy nhiều dự án bất động sản, nhà ở tại các vị trí đẹp hoặc 

quy mô lớn bị chậm trễ đƣa vào sử dụng. Các nhà đầu tƣ có dấu hiệu giữ đất, “đầu cơ” 

nhƣng các biện pháp và mức xử phạt hiện tại còn nhẹ, không đủ sức răn đe, thậm chí 

chƣa có trƣờng hợp nào bị đƣa ra quyết định thu hồi dự án. 

Cuối cùng, Bộ luật Hình sự hiện nay có những tội danh liên quan đến bất động 

sản nhƣng chƣa có tội danh về "lũng đoạn thị trƣờng bất động sản". Việc này gây ảnh 

hƣởng đến trật tự quản lý nhà nƣớc khi họ làm lũng đoạn thị trƣờng bất động sản, gây 

thiệt hại trực tiếp đến ngƣời dân và Nhà nƣớc. 
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Rút kinh nghiệm từ vụ việc đấu giá đất Thủ Thiêm của tập đoàn Tân Hoàng 

Minh, cần đƣa ra những giải pháp nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng bỏ thầu cao, kiểm 

soát và điều tiết những ảnh hƣởng tiêu cực trong tầm tay Nhà nƣớc: 

Một là, cơ quan Nhà nƣớc cần xem x t bổ sung các chỉ tiêu của Luật Đấu giá tài 

sản 2016 về quy định điều kiện nhà đầu tƣ tham gia đấu giá phải có đầy đủ năng lực tài 

chính và hoàn toàn không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai. Điều này giúp 

tránh tình trạng nhà đầu tƣ chỉ nộp tiền đặt trƣớc với giá trị thấp, nhƣng trả giá trúng 

thầu với giá trị cao hơn rất nhiều. 

Hai là, cần sửa đổi và đặt yêu cầu về tính minh bạch trong thực hiện các cam kết 

văn bản với nhà đầu tƣ trong suốt quá trình tham gia đấu giá, kết hợp cùng kiểm soát 

chặt chẽ để nâng cao chất lƣợng hoạt động đấu giá tài sản. Cần ngăn ngừa hành vi gian 

lận của nhà đầu tƣ, chống tiêu cực, tham nhũng trong đấu giá đất đai, nâng cao tính 

minh bạch và uy tín trong đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu nhà đầu tƣ trả giá đấu giá 

cao hơn nhiều lần so với mức khởi điểm, cần có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tính 

dụng hoặc giấy tờ khác tƣơng đƣơng. 

Ba là, điều chỉnh các điều kiện rút lui sau khi đƣợc chấm thắng thầu. Cần cân 

nhắc về quyền, mức độ tiềm năng tài chính,… sao cho không làm suy giảm giá trị tài 

sản và không tạo ra những bất lợi cho Nhà nƣớc và thị trƣờng bất động sản, đồng thời 

đề ra mức bồi thƣờng phù hợp  nếu có . 

Bốn là, cần có quy định rõ ràng về thời gian đƣa vào sử dụng đất và mức chế tài 

xử phạt. Đối với đất đƣợc Nhà nƣớc giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tƣ không 

đƣợc sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi 

nhận bàn giao đất trên thực địa, thì lập tức phải đƣa dự án vào sử dụng. Đối với trƣờng 

hợp không đƣa đất vào sử dụng, chủ đầu tƣ đƣợc gia hạn thời gian, đồng thời phải nộp 

cho Nhà nƣớc khoản tƣơng ứng với tiền thuê đất và thời gian chậm tiến độ. Hơn nữa, 

quá thời gian gia hạn mà đất vẫn chƣa đƣợc đƣa vào sử dụng, Nhà nƣớc tiến hành thu 

hồi đất và không bồi thƣờng. 

Năm là, cân nhắc và bổ sung thêm tội danh về "lũng đoạn thị trƣờng bất động 

sản" trong Bộ Luật Hình sự. Các hành vi bỏ cọc đấu giá đất cần đƣợc xem x t c n 

trọng, tổng kết và có kết quả xử lí phù hợp, tỉnh táo với những trƣờng hợp trục lợi, lợi 

dụng để đạt lợi ích cá nhân. 

Cuối cùng, cần nhận diện bởi thực tiễn cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề mà 

cần có quản lý chặt hơn, bởi nó có tác động rất lớn đến xã hội, đời sống của nhân dân, 

tác động đến trật tự xã hội, quản lý của nhà nƣớc và nó tác động một trong những thị 

trƣờng mạnh nhất của nền kinh tế, đó là thị trƣờng bất động sản. Có thể thành lập Hội 

đồng đánh giá chi tiết về hoạt động đấu giá đất đang diễn ra trên cả nƣớc, lƣờng trƣớc 

những rủi ro, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động đấu giá đất đai. 

Tài liệu tham khảo: 
https://nld.com.vn/thoi-su/emagazine-toan-canh-dau-gia-dat-thu-thiem-va-cau-chuyen-bo-coc-cua-tan-

hoang-minh-2022011217311015.htm 

https://vnexpress.net/nhieu-he-luy-khi-tan-hoang-minh-bo-coc-dat-thu-thiem-4415463.html 
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Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

Blockchain trong quản trị logistics  

và chuỗi cung ứng của Việt Nam 

Phạm Thị Mai Anh - CQ57/16.02 

Nguyễn Khánh Uyên - CQ57/11.02CLC 

rong những năm gần đây, công nghệ chuỗi khối  Blockchain  đang trở thành xu 

hƣớng “hot” trên toàn cầu và tại Việt Nam. Blockchain đƣợc xem là "chìa 

khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tƣơng lai 

trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0. Với khả năng chia sẻ thông tin dữ 

liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lƣu trữ và bảo mật cao, công 

nghệ Blockchain là một trong những xu hƣớng công nghệ đột phá, có khả năng ứng 

dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực nhƣ dịch vụ tài chính, sản xuất và khu vực 

công cho đến giáo dục, năng lƣợng,..., trong đó, nổi bật là lĩnh vực quản trị logistics và 

chuỗi cung ứng. Trong nền kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế để có thể kinh doanh 

thành công thì cần xây dựng đƣợc logistics và chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả, vì 

đây là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp. 

Tổng quan về quản trị logistics, chuỗi cung ứng và công nghệ Blockchain 

Khái niệm về quản trị logistics 

Quản trị Logistics là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát hiệu quả việc 

chu chuyển và dự trữ hàng hoá, dịch vụ... và những thông tin có liên quan, từ điểm đầu 

đến điểm cuối cùng với mục tiêu thoả mãn nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. 

Khái niệm về chuỗi cung ứng 

Chuỗi cung ứng  Supply Chain  là một hệ thống hay tập hợp những hoạt động, tổ 

chức, thông tin, con ngƣời, phƣơng tiện cùng các nguồn lực khác có liên quan trực tiếp 

hay gián tiếp đến quá trình vận chuyển hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất, nhà cung 

cấp đến với ngƣời tiêu dùng. Chuỗi cung ứng sẽ bao hàm cả nhà sản xuất, nhà cung 

cấp, nhà vận chuyển, nhà kho, các đại lý bán lẻ và cả khách hàng. 

Một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh sẽ đƣợc cấu tạo bởi các thành phần: 

 Nhà cung cấp nguyên liệu thô có nhiệm vụ cung cấp nguồn nguyên liệu để tiến 

hành sản xuất. 

T 



51 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2022 

  

 Nhà sản xuất thực hiện các công việc để hoàn thiện nguyên liệu thô thành sản 

ph m đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

 Nhà phân phối làm nhiệm vụ đƣa sản ph m đến với từng khách hàng với số 

lƣợng lớn. 

 Đại lý bán lẻ là cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, siêu thị…có chức năng bán 

lẻ đến từng khách hàng. 

 Khách hàng là những ngƣời trực tiếp tiêu thụ sản ph m hàng hóa. 

Chuỗi cung ứng có vai trò rất lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp vì nó có ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu suất kinh doanh và sự thành công 

hay thất bại của doanh nghiệp. 

Khái niệm công nghệ Blockchain 

Blockchain  công nghệ chuỗi khối  hiện đang là một khái niệm nhận đƣợc sự quan 

tâm đáng kể trên thế giới vì nó là một sự đổi mới đột phá của kỷ nguyên Internet. 

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được 

liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa 

thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian 

và dữ liệu giao dịch. 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. 

Blockchain đƣợc đảm bảo nhờ cách thiết kế sử dụng hệ thống tính toán phân cấp 

với khả năng chịu lỗi cao. Vì vậy sự đồng thuận phân cấp có thể đạt đƣợc nhờ 

Blockchain. Blockchain phù hợp để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, xử lý giao dịch, 

công chứng, danh tính và chứng minh nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp xóa bỏ 

các hậu quả lớn khi dữ liệu bị thay đổi trong bối cảnh thƣơng mại toàn cầu. 

Công nghệ Blockchain tƣơng đồng với cơ sở dữ liệu, chỉ khác ở việc tƣơng tác 

với cơ sở dữ liệu. Để hiểu Blockchain, cần nắm đƣợc năm định nghĩa sau: chuỗi khối 

 blockchain , cơ chế đồng thuận phân tán  decentralized consensus , tính toán tin cậy 

 trusted computing , hợp đồng thông minh  smart contracts  và bằng chứng công việc 

(proof of work).  Mô hình tính toán này là nền tảng để tạo ra các ứng dụng phân tán. 

Ứng dụng của Blockchain trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng 

Ưu điểm của ứng dụng 

Xác thực và kiểm tra chất lượng chuỗi cung ứng 

Công nghệ Blockchain cho ph p truy xuất lại nguồn gốc hàng hóa từ cửa hàng 

đến một nhà sản xuất với dữ liệu có độ chính xác cao. Vì mỗi lô sản ph m đƣợc trang 

bị một thẻ theo dõi hiệu quả vị trí của hàng hóa và sự tƣơng tác giữa những ngƣời tham 

gia chuỗi cung ứng. 
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Theo dõi hàng hóa và sản phẩm theo thời gian thực 

Việc số hóa chuỗi cung ứng bằng công nghệ Blockchain đã tạo ra một tài liệu k  

thuật số trong cơ sở hạ tầng đám mây giúp cho các bên liên quan theo dõi chính xác vị  

trí của lô hàng, sản ph m và nó đang ở vị trí nào. Ngày càng có nhiều phƣơng tiện bị 

mất do theo dõi không hiệu quả và mất tầm nhìn của các hệ thống thông thƣờng và 

Blockchain có thể giúp khắc phục những hạn chế này. 

Tăng cường vận chuyển hàng hóa và giao hàng 

Các chức năng nhƣ lập hóa đơn, thanh toán và quá trình vận chuyển sẽ dễ dàng 

đƣợc kiểm soát, cũng nhƣ tự động hóa thông qua các hợp đồng thông minh với sự trợ 

giúp của công nghệ Blockchain. 

Cải thiện tính minh bạch chuỗi cung ứng 

Thách thức của chuỗi cung ứng trƣớc giờ chính là thông tin có độ tin cậy thấp, 

đồng thời muốn truy xuất các dữ liệu có thể làm tăng chi phí vận chuyển và giao hàng. 

Mỗi ngƣời tham gia chuỗi cung ứng có thể kiểm tra thông tin cho từng tàu, container 

hoặc hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào vì tất cả dữ liệu quan trọng đƣợc lƣu trữ trên 

Blockchain. Điều này cũng làm giảm sự khác biệt trong tài liệu. Minh bạch cũng cung 

cấp một cơ hội để điều chỉnh quá trình phân phối ở cấp độ vi mô có thể làm giảm đáng 

kể các hoạt động gian lận và không chính xác. 

Tự động hóa thanh toán 

Vận chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác tạo ra một chuỗi cung ứng liên 

quan đến nhiều tổ chức và nhiều tƣơng tác. Và quan trọng nhất là công đoạn thanh 

toán, nó có thể xảy ra vấn đề gian lận, lỗi và thao túng giá. Blockchain có thể tự động 

hóa quá trình thanh toán bằng cách tạo hóa đơn, thanh toán và đảm bảo tính chính xác 

và kịp thời, loại bỏ các yếu tố giấy tờ phức tạp và đảm bảo tuân thủ các giao dịch, đ y 

nhanh quá trình tổng thể. 

Nhược điểm của ứng dụng 

Thứ nhất, rất khó để khách hàng thực sự biết đƣợc giá trị của sản ph m vì hệ 

thống hiện tại rất thiếu minh bạch. Tƣơng tự nhƣ vậy, rất khó để điều tra chuỗi cung 

ứng khi có nghi ngờ về những hành vi bất hợp pháp hay thiếu đạo đức. Từ đó hiệu quả 

của toàn bộ chuỗi cung ứng cũng bị suy giảm đáng kể. 

Thứ hai, Để đạt đƣợc sự chấp nhận của cả nƣớc nói chung, ngành công nghiệp 

logistics nói riêng là một thách thức quan trọng nhất và quyết định sự thành công của 

Blockchain. Khi chƣa nhận ra đƣợc lợi ích rõ ràng của công nghệ mới này, kèm theo 

mức độ sẵn sàng của công nghệ áp dụng hiện tại của các bên không đồng đều sẽ rất khó 

để doanh nghiệp đầu tƣ thêm chi phí để chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. 

Thứ ba, Blockchain cũng có một số hạn chế nhƣ sự lƣu trữ mãi mãi của công 

nghệ tạo ra sự lãng phí lớn về không gian lƣu trữ, khi những thông tin về giao dịch, sản 
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ph m, vận chuyển và những metadata khác nữa thì hệ thống cần chu n bị ổ cứng dung 

lƣợng rất lớn. 

Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của ngành Logistics Việt Nam vẫn còn hạn chế 

do cơ sở hạ tầng, công nghệ quản lý môi trƣờng, chính sách vẫn còn tụt hậu so với thế 

giới. Hầu hết các doanh nghiệp logistics trong nƣớc đều có quy mô nhỏ và vừa, chủ 

yếu cung cấp các dịch vụ giao nhận, cho thuê kho bãi, làm thủ tục Hải quan, gom hàng 

lẻ, chƣa tham gia điều hành cả chuỗi logistics. 

Giải pháp 

Tạo ra một nền văn hoá hợp tác 

Các bên tham gia bao gồm các công ty tƣ nhân, cơ quan Chính phủ, tổ chức công 

nghiệp, nhà quản lý, đối tác, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh. Từ đó tạo ra lợi thế 

nhờ quy mô vào thiết lập nhiều giá trị hơn cho mỗi tổ chức liên quan, xu hƣớng liên 

minh Blockchain có thể sẽ rất nổi trong thời gian tới trong lĩnh vực logistics. 

Bổ sung thêm kiến thức về Blockchain 

Các tổ chức và cá nhân cần đóng góp thời gian, công cụ và các nguồn lực cần 

thiết để thực hiện các dự án về Blockchain đồng thời phải liên kết với Chính phủ, Nhà 

nƣớc, các hiệp hội và các tổ chức liên quan khác. 

Cần có nhiều hơn nữa các start-up về Blockchain và cách kêu gọi tiền đầu tư 

sáng tạo 

Tại Việt Nam hầu nhƣ chƣa có nhiều Qu  đầu tƣ mạo hiểm hoạt động tích cực, 

còn các qu  lớn trên thế giới hầu nhƣ chỉ dừng ở mức thăm dò thị trƣờng Việt Nam. 

Do vậy, các start-up cần tận dụng ICO hoặc token để gọi vốn từ nƣớc ngoài một cách 

dễ dàng và thông thoáng. 

Kết luận: Blockchain là một trong những xu hƣớng công nghệ làm thay đổi thế 

giới trong tƣơng lai. Trong thời đại công nghệ phát triển, Blockchain có tác động rất 

lớn trong việc vận hành quản lý trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực logistics, 

Blockchain hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ngƣời sử dụng. Cụ thể là việc truy 

xuất nguồn gốc hàng hoá, theo dõi hàng hoá trong toàn bộ quy trình, truy cứu trách 

nhiệm liên quan đến tổn thất hàng hoá của các bên trong chuỗi cung ứng hàng hoá từ 

khâu đầu vào đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Nhà nƣớc và các doanh nghiệp Việt Nam 

cần chú trọng hơn trong việc phát triển và áp dụng công nghệ Blockchain vào các 

ngành nghề, để không bị tụt hậu về mặt công nghệ so với thế giới cũng nhƣ tạo cơ hội 

tăng trƣởng cho nhiều lĩnh vực trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 nhƣ hiện nay. 
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KOLs và vai trò của KOLs  

trong các chiến lược marketing 

Đinh Thị Quỳnh Mai - CQ57/11.05CLC 

Nguyễn Phương Anh - CQ57/11.06CLC 

ài năm trở lại đây, các hình thức quảng cáo thông qua KOLs ngày một sáng 

tạo và đƣợc các marketer tận dụng triệt để trong các chiến lƣợc quảng bá 

thƣơng hiệu của mình. Tuy nhiên khái niệm về KOLs là gì và tại sao họ lại 

có sức ảnh hƣởng đến vậy còn khá mơ hồ với nhiều ngƣời. Công cụ tiếp thị thƣơng 

hiệu KOL thƣờng là những ngƣời nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới, họ thƣờng 

dùng truyền thông xã hội nhƣ facebook, youtube, instagram… Họ đã tạo nội dung lan 

truyền và ảnh hƣởng rất nhanh trong phát triển cộng đồng xung quanh họ. Họ có rất 

nhiều ngƣời theo dõi vì nội dung của họ có chất lƣợng và hiểu biết của họ. Bài nghiên 

cứu xoay quanh những khái niệm về KOLs, đồng thời cũng làm rõ vai trò của KOLs 

trong các chiến lƣợc marketing hiện nay. Muốn phát triển một thƣơng hiệu nổi tiếng, 

thì việc sử dụng sức mạnh của các KOLs là điều vô cùng cần thiết, họ có tiếng nói lan 

tỏa đến công chúng theo nhiều cá tính riêng. Để từ đó nêu lên tầm quan trọng và một 

số kiến nghị mở rộng hiệu quả hơn chiến lƣợc sử dụng KOLs trong marketing. 

Những nét cơ bản về KOLs và KOLs trong Marketing 

KOLs, hay Key Opinion Leaders, là những cá nhân có tiếng nói với tầm ảnh 

hƣởng lớn, có kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể. Nói theo một cách đơn 

giản, họ là những ngƣời có ảnh hƣởng trên mạng xã hội, có thể quyết định đến hành vi 

tiêu dùng của số đông khách hàng mục tiêu mà thƣơng hiệu hƣớng đến. Trong thời đại 

số hiện nay, KOLs là một phƣơng thức hiệu quả để doanh nghiệp truyền tải thông điệp 

về sản ph m hay dịch vụ của mình. 

KOLs trong Marketing là một hình thức quảng cáo dựa vào những ngƣời có tầm 

ảnh hƣởng trên cộng đồng mạng xã hội, những ngƣời có lƣợng like và follow khủng, 

ngƣời hoạt động ở nhiều những lĩnh vực khác nhau. Những ngƣời nổi tiếng có thể là 

các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài, MC, ngƣời mẫu, các vlogger nổi tiếng hay 

các hot blogger. Họ sẽ là những ngƣời hợp tác với các công ty để quảng bá thƣơng 

hiệu, quảng bá các sản ph m và dịch vụ. 

V 
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Thực trạng của KOLs trong chiến lược marketing hiện nay 

Sự bùng nổ của mạng xã hội đã khiến cho mức độ lan tỏa các tin tức, thông điệp, 

hình ảnh cá nhân ngày càng trở nên nhanh chóng và phủ sóng rộng khắp. Chính mức 

độ ảnh hƣởng đó đã cho ra đời một khái niệm mới và phổ biến trong mọi chiến lƣợc 

marketing hiện nay: đó chính là KOLs. 

Trong thời đại công nghệ với sự phát triển cực nhanh chóng của Internet, các 

thiết bị truyền thông, thế giới KOLs Marketing nói chung và KOL Việt Nam nói riêng 

cũng thay đổi không ngừng và làm ảnh hƣởng thế giới số theo xu hƣớng tích cực, với 

sự bùng nổ của KOLs Marketing đƣợc xem là sự thay đổi lớn trong giới truyền thông 

và marketing. 

KOLs Marketing không những liên quan đến các giới truyền thông của những 

ngƣời có tầm ảnh hƣởng KOLs nổi tiếng, mà còn xuất hiện nhiều phong cách KOLs có 

tầm ảnh hƣởng là ngƣời có ảnh hƣởng, có một chuyên môn giỏi và họ có ảnh hƣởng 

đến một lƣợng fan nhất định dù không quá lớn, nhƣng nhiều hình thức với nội dung 

hay hơn và sáng tạo hơn. KOLs Việt Nam cũng bị ảnh hƣởng bởi xu hƣớng đó, KOLs 

Marketing Việt Nam đã phát triển bao gồm rất nhiều các chiến lƣợc KOLs kết hợp 

Marketing tiếp thị rộng lớn hơn, đa dạng hơn. 

Trong mấy năm qua, với sự phát triển của truyền thông internet mạng xã hội đã 

cho ph p nhiều ngƣời có ảnh hƣởng nhỏ xuất hiện họ gọi tạm là KOLs micro hay 

KOLs nhỏ. Các blogger, vlogger và những ngƣời có ảnh hƣởng trên facebook, 

Instagram, hot face với lƣợng follow ngày càng lớn và trở thành các đối tƣợng của các 

thƣơng hiệu lớn trong các chiến dịch KOLs truyền thông. 

Tầm quan trọng của KOLs trong chiến dịch marketing 

Gần đây, kênh marketing này đang đƣợc rất nhiều nhãn hàng, thƣơng hiệu lựa 

chọn, thậm chí còn là kênh chủ chốt với một số nhãn hàng để giúp họ tiếp cận với công 

chúng mục tiêu. 

Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cùng với những kênh 

truyền thông online, hình thức marketing này đang lên ngôi trong những năm gần đây. 

Một chiến dịch KOLs Marketing hiệu quả chắc chắn sẽ mang về rất nhiều lợi nhuận 

cho doanh nghiệp. Theo nghiên cứu chỉ ra, trung bình cứ 1 đồng bỏ vào chiến lƣợc KOLs 

Marketing, doanh nghiệp sẽ thu về 6,5 đồng. Nếu đem so sánh với các kênh Digital 

Marketing khác, KOLs Marketing đƣợc đánh giá là kênh phát triển nhanh nhất của doanh 

nghiệp để thu về khách hàng trên kênh trực tuyến. Bên cạnh lợi nhuận thì KOLs còn đem 

lại những lợi ích đáng nể trong việc xây dựng thƣơng hiệu của doanh nghiệp. 
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KOLs có thể đƣợc sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thời trang, thể 

thao, nhiếp ảnh, m  ph m, giải trí, và nhiều sản ph m, loại hình dịch vụ khác nhau có 

phụ thuộc vào sự tin cậy. Những cá nhân có tầm ảnh hƣởng có thể là bình luận viên thể 

thao, huấn luyện viên, vận động viên, nhà phê bình, blogger và ngƣời nổi tiếng…Với 

cơ cấu dân số trẻ và lƣợng ngƣời dùng internet cao tại Việt Nam, dịch vụ influencer 

đƣợc xem là giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức thƣơng 

hiệu và khả năng thu hút khách hàng. 

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của KOLs trong chiến lược marketing 

Thứ nhất, về ưu điểm 

Dễ dàng tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu. Mỗi KOLs đều có sức ảnh hƣởng 

trong một lĩnh vực nhất định, những ngƣời theo dõi KOLs đều có xu hƣớng quan tâm 

và lựa chọn sản ph m giống nhƣ họ. Do vậy, việc lựa chọn KOLs sẽ giúp doanh 

nghiệp dễ dàng tiếp cận đúng đến những đối tƣợng khách hàng mục tiêu. 

Tăng độ uy tín với khách hàng và khả năng nhận diện thương hiệu. Khi một 

KOLs có chuyên môn và sức ảnh hƣởng đến công chúng, mỗi phát ngôn và nhận định 

của họ đều có một “sức nặng” nhất định. Do vậy, việc lựa chọn các KOLs cho chiến 

dịch quảng cáo sẽ góp phần tạo sự tin tƣởng của khách hàng về uy tín sản ph m. Đồng 

thời, giúp ngƣời dùng dễ dàng nhận diện thƣơng hiệu tốt hơn. 

Thứ hai, về hạn chế 

Bên cạnh những lợi ích trong marketing do KOLs mang lại thì sự tác động mặt 

trái đến từ nó không phải là ít. Nhƣ chúng ta biết KOLs sử dụng ngƣời nổi tiếng, có 

sức ảnh hƣởng đến công chúng để quảng bá các thƣơng hiệu, sản ph m của công ty, 

vậy nên họ chính là bộ mặt của công ty. Do đó sẽ có một nghi vấn, nếu hình ảnh họ 

không còn tốt nhƣ lúc đầu hay còn gọi là dính “scandal” thì công ty sẽ làm gì và xử lý 

ra sao. Thực tế cũng không ít doanh nghiệp lợi dụng việc KOLs vƣớng “scandal” để 

nhiều ngƣời biết đến thƣơng hiệu, nhƣng đây không phải là bƣớc đi an toàn và hiệu 

quả lâu dài. 

Khi dùng hình ảnh ngƣời nổi tiếng để tăng nhận biết về thƣơng hiệu và sản 

ph m, hỗ trợ bán hàng, các doanh nghiệp cũng phải chấp nhận nguy cơ bị ảnh hƣởng 

tới hình ảnh thƣơng hiệu bởi không có ai là hoàn hảo. Có một nguyên tắc trong ngành 

truyền thông là “nếu điều bạn nói ra không hay hơn điều đang đƣợc ngƣời ta nói thì 

đừng nói ra”. Thế nên các nhãn hàng không nên nói gì cả. Ai cũng có thể mắc lỗi lầm, 

nên khi đại sứ thƣơng hiệu mắc lỗi thì doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện cho họ 

“quay lại”. Đôi khi sai lầm xảy ra không phải do đại sứ thƣơng hiệu, mà do tai nạn 

hoặc liên đới hình ảnh. Vì vậy, các doanh nghiệp nên đa dạng hoá kênh truyền thông 



57 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2022 

  

và tỉ mỉ trong đàm phán hợp đồng với ngƣời đại diện hình ảnh, cần có điều khoản ràng 

buộc họ phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh cá nhân. 

Một số giải pháp kiến nghị 

Yếu tố quan trọng quyết định thành công của chiến dịch KOLs Marketing đó là 

Target Audience, hãy nhìn vào list những followers, KOL, xem họ có phải là đối tƣợng 

sử dụng sản ph m của mình hay không rồi hãy chọn KOL. 

Thứ nhất, hiển thị nội dung do KOLs có độ phủ trên mạng xã hội. Khách hàng 

mục tiêu thực sự của doanh nghiệp bạn có thể là những ngƣời có tầm ảnh hƣởng  

KOLs mà sức ảnh hƣởng mạnh mẽ đến thƣơng hiệu thông qua mỗi nội dung mà họ 

chia sẻ, like, share trên mạng xã hội. 

Thứ hai, nhắc người dùng tạo nội dung hiển thị. Trong chiến lƣợc tiếp thị của 

bạn thì việc khuyến khích sáng tạo và tạo ra các  nội dung nên ra là một phần thiết yếu; 

hầu hết các chiến dịch truyền thông KOL mạng xã hội có thể truyền cảm hứng cho 

ngƣời dùng tạo ra các nội dung hay về xây dựng thƣơng hiệu của doanh nghiệp. 

Thứ ba, kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Kết nối các 

chuyên gia trong  các lĩnh vực của bạn không cần quá nổi tiếng, họ đều có thể là những 

chuyên gia trong ngành đó hay các đối tác thƣơng hiệu, nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà 

cung cấp và những khách hàng lớn có thể đóng các vai trò tác động lớn cho xây dựng 

thƣơng hiệu của bạn. 

Thứ tư, bằng cách tìm kiếm theo hashtag content có liên quan. Bạn có thể tìm 

đƣợc những ngƣời ảnh hƣởng siêu nhỏ KOL micro là khách hàng hiện tại và thƣờng 

xuyên của thƣơng hiệu bạn. Điều này sẽ là rất tuyệt bởi vì họ đã cùng sở thích thƣơng 

hiệu của bạn và có thể dễ dàng trong việc tiếp nhận các thông tin sản ph m và sẵn sàng 

thích thú hợp tác với bạn. 

Kết luận: KOLs và KOLs trong các chiến lƣợc marketing là bƣớc ngoặt mới cho 

sự thay đổi nền kinh tế trong thời đại 4.0. Từ góc độ cá nhân cho thấy, việc sử dụng 

KOLs góp phần thu hút thêm nhiều đối tƣợng khách hàng cũng nhƣ lan tỏa đƣợc thông 

điệp mà các doanh nghiệp muốn gửi đến ngƣời tiêu dùng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Sách tham khảo: “Digital marketing từ chiến lược đến thực thi” 

http://kolsea.com/cong-cu-tiep-thi-thuong-hieu-kol-trong-thoi-dai-4-0/ 

https://www.tonydzung.com/chien-luoc-marketing/kol-nhan-vat-quyen-luc-moi-trong-gioi-marketing 

https://www.vlink.asia/kols-la-gi-tat-tan-tat-ve-kol-2021-63705.link 
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Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  

và yêu cầu về nguồn nhân lực  

cho ngành kế toán, kiểm toán 

Trịnh Thùy Linh - CQ57/21.04CLC 

uộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ và có ảnh hƣởng trực 

tiếp đến hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề trong đó có ngành kế toán, 

kiểm toán. Lao động ngành này có sự dịch chuyển mạnh mẽ giữa các nƣớc 

ASEAN và các nƣớc trong khu vực nên áp lực cạnh tranh là rất lớn. Vì vậy, cách mạng 

công nghiệp 4.0 đòi hỏi yêu cầu nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán ở Việt Nam cần 

trau dồi các nghiệp vụ chuyên ngành, có k  năng thực hành kế toán, khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong giao tiếp, thái độ tích cực và chuyên nghiệp trong công việc. 

Sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn nhân lực ngành kế 

toán, kiểm toán ở Việt Nam 

Tác động tích cực 

Thứ nhất, những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh 

mẽ đến việc học tập nâng cao tay nghề và ứng dụng những tiến bộ khoa học k  thuật 

vào công tác chuyên môn của đội ngũ kế toán, kiểm toán, góp phần nâng cao năng suất 

và chất lƣợng lao động. 

Thứ hai, giúp nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho ngành kế toán, kiểm toán. Cách 

mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các ngành đều xử lý bằng công nghệ, ngành kế toán, 

kiểm toán cũng vậy, nên đạo đức nghề nghiệp trở thành yếu tố cần thiết hơn bao giờ 

hết, chính đạo đức nghề nghiệp nó xây dựng và xác định hình ảnh chân thực của doanh 

nghiệp. Vì vậy, những kế toán viên có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sự thật mới có 

khả năng tạo dựng giá trị chân thực cho cổ đông để các cổ đông tiếp tục đầu tƣ vào 

doanh nghiệp. 

Thứ ba, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cho kế toán, kiểm toán viên có cơ hội 

việc làm mở rộng ra quốc tế, thông qua chứng chỉ nghề nghiệp mang tính toàn cầu nhƣ 

ICAEW ACA, ACCA, CFA,… 

Tác động hạn chế 

Thứ nhất, nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam tuy đã có bƣớc 

C 



59 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2022 

  

phát triển trong xu thế hội nhập nhƣng đáp ứng mang tầm quốc tế cả về số lƣợng và 

chất lƣợng vẫn còn hạn chế cần phải đƣợc thay đổi nâng cao cho phù hợp. Số lƣợng kế 

toán viên, kiểm toán viên sở hữu chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 

2% tổng số kế toán, kiểm toán viên của các nƣớc ASEAN và có tới 2/3 sinh viên tốt 

nghiệp ngành này chƣa đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng x t trên nhiều khía 

cạnh. Điều đó cho thấy hiện nay số lƣợng kế toán, kiểm toán viên còn ít, chƣa đủ đáp 

ứng về số lƣợng, mà còn hạn chế về chuyên môn, nhất là chuyên môn có chất lƣợng 

cao đáp ứng nhu cầu mang tính quốc tế nhƣ ngoại ngữ, chứng chỉ toàn cầu. 

Thứ hai, hạn chế trình độ ngoại ngữ và chƣa có tính cạnh tranh. Trong khi tiếng 

Anh đã trở thành một trong 3 tiêu chí hàng đầu trong tuyển dụng nhân sự cao cấp, thì 

theo bảng xếp hạng của EPI công bố tháng 11 năm 2020, Việt Nam chỉ xếp thứ 65/100 

quốc gia và khu vực về khả năng sử dụng tiếng Anh. 

Thứ ba, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, tự do thƣơng mại và cạnh tranh 

bình đẳng thì thông tin tài chính đòi hỏi phải minh bạch, tin cậy và đƣợc trình bày theo 

chu n mực quốc tế. Tuy nhiên, giữa VAS và IFRS  hiện nay vẫn còn hạn chế nhất định 

chƣa thống nhất dẫn đến ảnh hƣởng không nhỏ của kế toán, kiểm toán Việt Nam khi 

tham gia vào hội nhập quốc tế. 

Thứ tư, sự đồng bộ hệ thống pháp luật còn hạn chế, dẫn đến nhiều kẽ hở cho kế 

toán, kiểm toán viên chƣa tuân thủ các pháp luật quy định của ngành, còn tìm cách 

lách luật, tìm kẽ hở của luật pháp để làm sai trong công việc của mình. 

Thứ năm, kiến thức, sự hiểu biết, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của các 

kế toán viên, kiểm toán viên hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chƣa đồng đều. Công tác 

đào tạo cũng chỉ mới dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức nền, chƣa chuyên sâu, đa 

ngành, nhất là đối với những kiến thức mang tính đặc thù công nghệ, bảo mật và trí tuệ 

nhân tạo… 

Đề xuất các giải pháp 

Thứ nhất, nâng cao năng lực nghiệp vụ: Đáp ứng yêu cầu cách mạng công 

nghiệp 4.0 đòi hỏi kế toán, kiểm toán viên không chỉ nắm rõ lý thuyết, thành thạo thực 

hành, am hiểu công nghệ mà còn phải nắm bắt đƣợc các xu thế, hình dung đƣợc các quy 

trình kế toán mới trong quá trình làm việc; phải thƣờng xuyên cập nhật kiến thức chuyên 

môn, các quy định về quản trị doanh nghiệp và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Ngoài ra, 

cần phải cải thiện các k  năng mềm để nâng cao khả năng làm việc và thích ứng với 

công việc nhanh chóng. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang 

phát triển mạnh, yếu tố cạnh tranh ngày càng khốc liệt, k  năng mềm đƣợc xem là chìa 

khóa mở ra bƣớc ngoặt mới, giúp con ngƣời hƣớng đến thành công nhanh hơn. 
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Thứ hai, cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp: Mỗi kế toán, kiểm toán viên phải 

nắm rõ đƣợc nguyên tắc ứng xử trong lĩnh vực chuyên môn, để biết hành vi đó là đúng 

hay không đúng chu n mực hay không chu n mực, giữ vững đạo đức nghề nghiệp; đặt 

lợi ích công chúng lên trên lợi ích bản thân. 

Điều kiện thực hiện 

Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 

- Nhà nƣớc và các cơ quan quản lý nhà nƣớc cần hoàn thiện hệ thống khung 

pháp lý về kế toán - kiểm toán nhƣ: đ y nhanh lộ trình hoàn thiện hệ thống khung pháp 

lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tế tại 

Việt Nam; 

- Nhà nƣớc cần đầu tƣ, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin một cách 

đồng bộ, kịp thời, đáp ứng xu thế phát triển của hệ thống số toàn cầu và tạo điều kiện 

cho việc ứng dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán. Đặc biệt, chú trọng xây dựng hệ thống an ninh mạng, đảm bảo bảo mật cao thông 

tin dữ liệu kế toán, kiểm toán. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo kế toán, kiểm toán cần 

có những thay đổi trong quan điểm đào tạo. Đào tạo không xuất phát từ những gì mình 

có mà phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu của thời đại công nghệ số với 

nền kinh tế số và Chính phủ điện tử, đó là cung cấp nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán 

có chất lƣợng cao cho xã hội. 

Về phía các doanh nghiệp 

- Các doanh nghiệp cần cập nhật chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên kế 

toán phù hợp với thông lệ quốc tế 

- Các doanh nghiệp cập nhật xu hƣớng và công nghệ số trong thời đại 4.0, tích 

cực tạo điều kiện cho các nhân viên kế toán, kiểm toán cập nhật công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá… 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử phục vụ cho công tác… 

Về phía người làm công tác kế toán 

- Tích cực và cố gắng cập nhật các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và cập 

nhật các kiến thức trong điều kiện số hoá thời công nghệ 4.0 để có thể hoà cùng xu 

hƣớng phát triển trong lĩnh vực số hoá hiện nay… 

Tài liệu tham khảo: 

Đức Việt (2019), Cách mạng công nghiệp 4.0: Nhiều thách thức cho nghề kế toán, kiểm toán, Báo Tài chính 

Việt Nam.  (https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cach-mang-cong-nghiep-40-nhieu-thach-thuc-cho-nghe-ke-toan-

kiem-toan-18876.html) 

Phan Nguyễn Hoàng Chánh - TS. Lê Đức Thắng (2019), “Phát triển ngành Kế toán, Kiểm toán Việt Nam 

thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”. (http://apt.edu.vn/apt-tin-tuc/phat-trien-nganh-ke-toan-kiem-toan-viet-nam-

thoi-ky-cach-mang-cong-nghiep-4-0/) 



61 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 06/2022 

  

Nhận diện gian lận báo cáo tài chính  

ở doanh nghiệp và biện pháp khắc phục 

Lê Việt Hằng - CQ56/21.02CLC 

áo cáo tài chính  BCTC  cung cấp các thông tin tài chính hữu ích và quan 

trọng cho ngƣời sử dụng, là phƣơng tiện để kết nối doanh nghiệp với các nhà 

đầu tƣ, cơ quan quản lý và các bên liên quan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 

chất lƣợng báo cáo tài chính doanh nghiệp chƣa cao, báo cáo tài chính xuất hiện nhiều 

gian lận và việc gian lận này tác động tiêu cực đến toàn xã hội. Vì vậy, việc nhận biết 

sớm các dấu hiệu gian lận báo cáo tài chính ở doanh nghiệp và đƣa ra các giải pháp xử 

lý là vấn đề cấp thiết cần đƣợc quan tâm. 

Khái quát về gian lận báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

Nhìn nhận về gian lận BCTC, Thornhill và Well  1993  cho rằng: Gian lận 

BCTC đƣợc thực hiện bởi các nhà quản lý và thƣờng liên quan đến việc khai khống 

thu nhập và tài sản. 

Ở khía cạnh khác, Chu n mực kiểm toán Việt Nam số 240  ban hành năm 2012  

nhấn mạnh hành vi gian dối của gian lận nói chung thay vì gian lận BCTC: “gian lận là 

hành vi cố ý do một hay nhiều ngƣời trong Ban quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên 

hoặc bên thứ ba thực hiện bằng các hành vi gian dối để thu lợi bất chính hoặc bất hợp 

pháp”. Cũng theo chu n mực này, gian lận BCTC “thƣờng bao gồm các hành vi thao 

túng quy trình lập và trình bày BCTC bằng cách thực hiện các bút toán ghi sổ không 

phù hợp hoặc không đƣợc phê duyệt..., hoặc bằng việc Ban Giám đốc tự điều chỉnh số 

liệu trong BCTC mà các điều chỉnh này không đƣợc phản ánh trong sổ kế toán”  Đoạn 

A41, Bộ Tài chính, 2012 . 

Có thể thấy rằng, các định nghĩa về gian lận BCTC có thể khác nhau, nhƣng tất 

cả đều nhấn mạnh đến hành vi cố ý hay thiếu thận trọng làm sai lệch thông tin trọng 

yếu đƣợc cung cấp trong báo cáo tài chính của ngƣời quản lý và các cá nhân để đánh 

lừa ngƣời sử dụng thông tin trong BCTC. Các nhà nghiên cứu, các nhà chuyên môn 

luôn tìm cách giải thích hành vi gian lận này thông qua nghiên cứu các lý do hình 

thành nên hành vi gian lận. 

Các nhân tố dẫn đến hành vi gian lận - Tam giác gian lận 

Theo lý thuyết về gian lận của Donald Cressey, gian lận xuất hiện khi có 3 yếu 

tố: áp lực, cơ hội, biện minh cho hành động. Cụ thể: 

B 
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- Áp lực: Áp lực là nhân tố gây nên gian lận báo cáo tài chính ở doanh nghiệp. 

Áp lực xuất hiện ở nhiều đối tƣợng khác nhau chẳng hạn nhƣ ở nhân viên, nhà quản lý 

hay một tổ chức. Một số trƣờng hợp có thể dẫn đến áp lực gây ra hành vi gian lận:  

Một là, áp lực về tài chính của doanh nghiệp: sự ổn định về mặt tài chính hoặc khả 

năng sinh lời của doanh nghiệp bị ảnh hƣởng bởi tình hình kinh tế, ngành nghề kinh 

doanh hoặc điều kiện hoạt động của đơn vị. Hai là, ban giám đốc phải chịu áp lực từ 

nhân tố bên ngoài hoặc bên trong đơn vị, phải đạt đƣợc các mục tiêu, yêu cầu về lợi 

nhuận hay các kết quả tài chính dự kiến. Ba là, áp lực tình hình tài chính cá nhân. Áp 

lực tình hình tài chính cá nhân có thể của ban giám đốc, ban điều hành hoặc của chính 

những cá nhân liên quan. 

- Cơ hội: Khi bị áp lực, nếu xuất hiện cơ hội thì sẽ có khả năng xảy ra gian lận. 

Hai yếu tố liên quan đến cơ hội để thực hiện hành vi gian lận đó là: nắm bắt thông tin 

và k  năng thực hiện. Cơ hội thƣờng xuất hiện khi hệ thống kiểm soát nội bộ yếu k m, 

công tác quản lý và giám sát bị hạn chế. Yếu tố cơ hội là yếu tố đƣợc các đơn vị áp 

dụng phổ biến nhất trong 3 yếu tố để các cá nhân, tổ chức trong đơn vị thực hiện hành 

vi gian lận. 

- Biện minh cho hành động: Sau khi thực hiện hành vi gian lận thì ngƣời thực 

hiện luôn có thái độ đƣa ra lý lẽ để giải thích, bảo vệ hành vi gian lận của mình. Một số 

trƣờng hợp về biện minh cho hành vi gian lận: Cấp quản lý truyền đạt, thực hiện, hỗ 

trợ hoặc yêu cầu thực hiện văn hóa doanh nghiệp hoặc tiêu chu n đạo đức nghề nghiệp 

không phù hợp và không hiệu quả; Thành viên Ban giám đốc không có kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, nhƣng lại can thiệp quá sâu và có ý áp đặt về việc 

lập BCTC và yêu cầu về kết quả của báo cáo. 

Những hình thức gian lận báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

Qua kết quả nghiên cứu Hiệp hội các nhà điều tra gian lận  ACFE  chỉ ra những 

sai sót BCTC của doanh nghiệp nhƣ: Ghi nhận doanh thu không có thật  khai cao 

doanh thu ; Ghi nhận sai niên độ kế toán; Che giấu công nợ và chi phí; Định giá sai tài 

sản; Không công bố đầy đủ thông tin. 

Thứ nhất, ghi nhận doanh thu không có thật (khai cao doanh thu): Việc ghi nhận 

doanh thu không có thật có thể đƣợc thực hiện thông qua việc ghi nhận vào sổ sách 

nghiệp vụ bán hàng hay cung cấp dịch vụ không có thực trong kỳ kế toán bằng cách 

tạo ra các khách hàng không có thực; lập chứng từ giả mạo nhƣng hàng hóa không 

đƣợc giao vào đầu niên độ sau khi kế toán tiến hành lập bút toán hàng bán bị trả lại; 

khai khống doanh thu bằng việc cố ý ghi tăng các yếu tố trên hóa đơn giá trị gia tăng 

về số lƣợng, đơn giá. 
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Thứ hai, ghi nhận sai niên độ kế toán: Là việc ghi nhận doanh thu hay chi phí 

không đúng với kỳ kế toán mà nó phát sinh. Doanh thu hoặc chi phí của kỳ này có thể 

đƣợc ghi nhận sang kỳ kế tiếp hay ngƣợc lại nhằm mục đích làm tăng hoặc giảm lợi 

nhuận theo mong muốn. 

Thứ ba, che giấu công nợ và chi phí: Nhằm giảm chi phí trên BCTC để khai 

khống lợi nhuận. Khi đó, lợi nhuận trƣớc thuế sẽ tăng tƣơng ứng với số công nợ và chi 

phí che giấu. Có 3 phƣơng pháp đƣợc thực hiện che giấu gian lận và chi phí nhƣ sau: 

Không ghi nhận công nợ và chi phí, không lập đầy đủ các khoản dự phòng; Vốn hóa 

chi phí; Không ghi nhận nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, các khoản giảm trừ và không 

trích trƣớc chi phí. 

Thứ tư, định giá sai tài sản: Định giá sai tài sản là việc không ghi nhận giảm giá 

trị hàng tồn kho khi hàng tồn kho đã hƣ hỏng, hay việc không lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, các khoản đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn. 

Thứ năm, không khai báo đầy đủ thông tin: Các thông tin thƣờng không đƣợc 

khai báo đầy đủ trong báo cáo thuyết minh, khiến ngƣời đọc không có đƣợc cái nhìn rõ 

ràng, chân thực. Thông tin về các bên liên quan không đƣợc trình bày, hoặc trình bày 

không đủ các nội dung theo quy định của chu n mực kế toán. 

Nguyên nhân và giải pháp chống gian lận báo cáo tài chính 

Nguyên nhân 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tế tại Việt Nam những năm qua cho 

thấy, gian lận BCTC bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ yếu sau: 

Quản lý lợi nhuận theo ý chủ quan của lãnh đạo để thực hiện chủ ý tạo tiến độ 

về tăng doanh thu của doanh nghiệp nhƣ năm nay lỗ, sang năm lãi để có thể giảm lỗ 

của doanh nghiệp. 

Thu hút vốn đầu tư, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn, chứng minh năng 

lực tài chính với đối tác, khách hàng: Với nhiều doanh nghiệp cần vốn để đầu tƣ 

nhƣng kinh doanh lại không tốt nên khi lập BCTC không tạo ra lợi nhuận nhƣ mong 

muốn nên đã nảy sinh động cơ để gian lận báo cáo tài chính. 

Do trình độ năng lực của kế toán tại công ty còn hạn chế và sự yếu kém của hệ 

thống kiểm soát nội bộ: Đây là nguyên nhân bắt nguồn từ ý kiến chủ quan của kế toán 

khi kế toán có thể tham ô từ kẽ hở của hoạt động kiểm soát nội bộ hoạt động k m hiệu 

quả của doanh nghiệp để lợi dụng cho hành vi gian lận BCTC. 
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Do hệ thống chuẩn mực kế toán chưa bao phủ hết các tình huống trên thị trường 

với nhiều ngành nghề đa dạng: Điều này khiến đội ngũ kế toán của công ty khó xử lý 

các tình huống thực tế khi sự việc xảy ra mà chƣa đƣợc quy định, hƣớng dẫn chi tiết 

trong các quy định và chu n mực kế toán. 

Giải pháp khắc phục 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên cũng nhƣ hạn chế những vụ việc gian 

lận BCTC tại các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp niêm yết trên thị 

trƣờng chứng khoán, cần triển khai các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hƣớng tăng mạnh 

chế tài xử phạt các hành vi gian lận BCTC tại doanh nghiệp, cũng nhƣ xử lý nghiêm 

các doanh nghiệp niêm yết có gian lận BCTC. 

Hai là, tăng cƣờng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Khi doanh nghiệp có 

hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả thì khả năng ngăn ngừa hành vi gian lận 

trong hoạt động của công ty cũng đƣợc kiểm soát tốt và giảm thiểu đáng kể. Tính 

chính xác của các số liệu kế toán và BCTC của công ty đƣợc đảm bảo. 

Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp lý về kế toán, kiểm toán, công bố thông tin theo 

chu n mực và thông lệ quốc tế. Đ y mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám 

sát hoạt động của các doanh nghiệp để nâng cao chất lƣợng BCTC. Đồng thời, yêu cầu 

doanh nghiệp khi giải trình về BCTC cần đƣa ra những thông tin minh bạch, rõ ràng về 

các vấn đề tiềm  n yếu tố gian lận, dẫn tới rủi ro cho nhà đầu tƣ. 

Bốn là, đối với kế toán viên cần cập nhật kiến thức hàng năm về chế độ kế toán 

mới phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành nghề của đơn vị. Doanh 

nghiệp nên có chế độ khuyến khích thƣởng phạt rõ ràng đối với kế toán trong nâng cao 

trình độ chuyên môn... 

Năm là, các nhà đầu tƣ cần nâng cao trình độ để có thể tự bản thân phân tích và 

nhận diện đƣợc các gian lận trên BCTC trƣớc khi đƣa ra quyết định. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhan-dien-gian-lan-bao-cao-tai-chinh%C2%A0cua-

doanh-nghiep-va-giai-phap-khac-phuc-333244.html 

Vương Đình Huệ (2004), Giáo trình Kiểm toán, NXB Tài chính; 

Nguyễn Quang Quynh, Nguyễn Thị Phương Hoa (2008), Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài 

Chính, Hà Nội; 

Nguyễn Quang Quynh (2003), Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài chính. 
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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 chung 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  TMĐTXBG  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  TMĐTXBG  từ lâu đã là phƣơng thức phổ 

biến ở nhiều quốc gia phát triển nhƣ M , 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 M , 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. 

T 
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Ở Việt Nam, hình thức TNĐTXBG phổ biến là thông qua đơn hàng TMĐT trên 

các sàn giao dịch TMĐT lớn nhƣ Amazon, Alibaba hoặc qua mạng xã hội nhƣ 

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. 



67 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  Taäp 06/2022 

  

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 

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, k  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 k  năng đầy đủ 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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Cơ hội và thách thức cho ngành  

thủy sản Việt Nam từ Hiệp định EVFTA 

Lê Thị Huyền Trang - CQ56/08.01 

iệp định Thƣơng mại tự do Việt Nam - EU  EVFTA  chính thức có hiệu lực 

từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng 

đƣờng 30 năm hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu - 

EU, mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng cho mối quan hệ đối tác toàn diện đi vào 

chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Sau hơn một năm đi vào triển khai, Hiệp định 

EVFTA đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch 

hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 41,29 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó, xuất kh u đạt 28,85 tỷ USD, tăng 11,7%. Kết quả trên rất có ý nghĩa 

trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hƣởng tiêu cực đến các hoạt động 

kinh tế, thƣơng mại của các nƣớc. Với Hiệp định EVFTA vừa ký kết, ngành thủy sản 

Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những ngành đƣợc hƣởng lợi khá lớn khi đạt 

đƣợc những cam kết về cắt giảm thuế suất sâu nhất từ trƣớc đến nay. 

Cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho ngành thủy sản 

Thứ nhất, EU là một trong 5 thị trƣờng xuất kh u thủy sản lớn nhất của Việt 

Nam. EU là một thị trƣờng lớn và tiềm năng với 28 quốc gia thành viên và dân số trên 

500 triệu ngƣời, tổng GDP trên 15.000 tỷ USD, chiếm khoảng 22% GDP của toàn thế 

giới. Bình quân thu nhập tính theo đầu ngƣời của các quốc gia EU khá cao so với thế 

giới, lại thích dùng các sản ph m thủy sản trong nhu cầu ăn uống và bảo vệ sức khỏe 

do tính ƣu việt của sản ph m này là ngon, bổ. Hằng năm, nhu cầu thủy sản của EU đã 

đạt mức 22,03 kg/ngƣời, cao hơn 5,34 kg/ngƣời so với mức trung bình của thế giới. 

Những năm gần đây, do nguồn lợi thủy sản của EU đã nằm dƣới giới hạn an toàn sinh 

học, buộc EU phải áp dụng biện pháp hạn chế khai thác và đánh bắt thủy sản trong khi 

nhu cầu tiêu dùng thủy sản của EU vẫn tăng nhanh. Do vậy, về mặt lý thuyết cũng nhƣ 

thực tiễn có thể khẳng định, với Việt Nam, EU vẫn là thị trƣờng xuất kh u thủy sản 

tiềm năng lớn nếu sản ph m thủy sản Việt Nam đáp ứng đƣợc những yêu cầu ngày 

càng cao về số lƣợng, chất lƣợng, cũng nhƣ chủng loại từ thị trƣờng EU. 

Thứ hai, Hiệp định EVFTA là hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới và toàn 

diện hơn so với những FTA mà Việt Nam đã tham gia trƣớc đó; trong đó, mức độ cam 

kết về mặt mở cửa thị trƣờng, d  bỏ hàng rào thuế quan cũng sâu hơn và áp dụng cho 

H 
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tất cả các ngành hàng, kể cả nhóm hàng khó đàm phán nhƣ nông lâm thủy sản. So với 

các ngành hàng khác, thủy sản đƣợc xem là ngành “nhạy cảm” và các đối tác có phần e 

dè hơn trong việc cam kết mở cửa nhƣng trong CPTPP, các đối tác đã cam kết xóa bỏ 

ngay hoặc xóa bỏ trong vòng 2-3 năm với hầu hết sản ph m thủy sản sơ chế của Việt 

Nam, bao gồm cá tra, cá ngừ, tôm, thịt cua và nhuyễn thể. Ngoài ra, việc Hiệp định 

EVFTA có hiệu lực đồng nghĩa với mức cắt giảm thuế về 0% tƣơng ứng với 90% số 

mặt hàng xuất kh u sang thị trƣờng này. Hiện nay, các mặt hàng thủy sản của Việt 

Nam xuất kh u vào EU phải chịu mức thuế lên đến 10,8%. Việc xóa bỏ thuế quan đối 

với hầu hết các mặt hàng thủy sản xuất kh u của Việt Nam sang EU, sẽ tạo lợi thế 

quan trọng cho Việt Nam khi cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trƣờng EU. 

Thứ ba, quan hệ giữa Việt Nam với EU, cũng nhƣ giữa các doanh nghiệp Việt 

Nam với các doanh nghiệp EU, trong đó có các doanh nghiệp xuất kh u thủy sản, ngày 

càng tốt đẹp. FTA Việt Nam - EU đƣợc ký kết nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho sự 

trao đổi hàng hóa giữa hai bên. Trong điều kiện đó, các hàng thủy sản xuất kh u của 

Việt Nam cũng luôn đƣợc chú ý và tạo điều kiện. 

Thứ tư, Việt Nam đã, đang và sẽ có nhiều chủ trƣơng, chính sách và biện pháp cụ 

thể để hỗ trợ và ƣu đãi cho các mặt hàng xuất kh u, nhất là nông lâm thủy sản, nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng này, duy trì và phát triển thị phần, trong đó 

các mặt hàng thủy sản xuất kh u sang EU là một trong những mặt hàng đƣợc ƣu đãi. 

Thách thức khi xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 

Thứ nhất, EU chủ yếu gồm các quốc gia phát triển có mức sống cao, nhu cầu 

tiêu dùng, trong đó đặc biệt là thực ph m, đang thay đổi mạnh. Đặc biệt, các nƣớc này 

lại có những yêu cầu về rào cản k  thuật trong thƣơng mại  TBT , quy định về vệ sinh 

dịch tễ và kiểm định vệ sinh động thực vật  SPS  rất khắt khe. 

Thứ hai, hàng thủy sản xuất kh u của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt và 

khốc liệt hơn với hàng thủy sản tại chỗ của các nƣớc EU nhƣ Hà Lan, Đan Mạch, 

Bỉ,… và các nƣớc xuất kh u thủy sản mạnh và nhiều kinh nghiệm trong thị trƣờng EU 

nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan,… 

Thứ ba, những đòi hỏi khắt khe về quy tắc xuất xứ cũng là trở ngại lớn đặt ra 

cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong việc tiếp cận thị trƣờng EU. Theo các 

cam kết kèm theo của EVFTA, yêu cầu về quy tắc nguồn gốc xuất xứ của EU cũng rất 

chặt chẽ, phải đáp ứng đƣợc yêu cầu về giới hạn tỷ lệ % tối đa đƣợc ph p của nguyên 

liệu nhập kh u. Đây là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt bởi nguồn 

nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất kh u hiện nay chủ yếu đƣợc nhập kh u từ Trung 

Quốc hoặc các nƣớc trong ASEAN. 



70 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2022  TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  

 

 

Thứ tư, các yêu cầu bắt buộc về chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực ph m của EU 

rất khắt khe và không dễ để đáp ứng. Tại Việt Nam, phƣơng thức nuôi trồng và thực 

tiễn sản xuất vẫn chƣa phù hợp để đáp ứng đƣợc các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. 

Để đáp ứng đƣợc các tiêu chu n, tuân thủ các quy trình theo chu n quốc tế đòi hỏi các 

doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động sản xuất hoặc phƣơng pháp sản xuất, áp dụng 

công nghệ tiên tiến..., dẫn tới chi phí tuân thủ bị gia tăng, tạo áp lực về tài chính cho 

các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp xuất kh u thủy sản đang 

phải đối mặt với tình trạng thiếu thông tin kịp thời, từ đó, thời gian các doanh nghiệp 

có đƣợc để đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch đã bị giảm đáng 

kể, dẫn đến tăng chi phí hoặc có thể hạn chế khả năng xuất kh u. 

Thứ năm, trong khi nhiều doanh nghiệp Việt còn khá thờ ơ với vấn đề sở hữu trí 

tuệ, thì đây lại là yêu cầu đặt lên hàng đầu từ phía EU. Một số điều khoản đòi hỏi về 

bảo hộ sở hữu trí tuệ của EU còn cao hơn đòi hỏi về quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức 

Thƣơng mại thế giới. Trong khi đó tại Việt Nam, hiện tƣợng xâm phạm quyền s  hữu 

trí tuệ ngày càng nhiều. 

Ngành thủy sản Việt Nam cần làm gì để tận dụng tốt cơ hội từ EVFTA? 

Về phía cơ quan Nhà nước 

Thứ nhất, Nhà nƣớc cần có các chính sách để thúc đ y áp dụng khoa học k  

thuật vào sản xuất và chế biến thủy sản, góp phần thúc đ y sản xuất có năng suất, chất 

lƣợng và hiệu quả. Ngành thủy sản Việt Nam vẫn còn sử dụng nhiều công nghệ lạc 

hậu, năng suất chất lƣợng thấp. Trong khi đó, EU là thị trƣờng khó tính với những yêu 

cầu hết sức chặt chẽ về chất lƣợng. Do đó, Nhà nƣớc cần có các chính sách ƣu tiên để 

phát triển công nghệ k  thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến thủy sản. 

Thứ hai, Nhà nƣớc cần khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ vốn 

và công nghệ để phát triển sản xuất, chế biến trong ngành thủy sản. Bên cạnh đó, việc 

mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả có thể tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh 

nghiệp chế biến thủy sản kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh. 

Thứ ba, Nhà nƣớc cần hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nhanh chóng xây dựng 

và đăng ký thƣơng hiệu cho sản ph m hàng hóa nhằm nâng cao uy tín trên thị trƣờng 

và phòng tránh bị mất thƣơng hiệu vào tay các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Riêng với 

thủy sản, việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý nắm vai trò hết sức quan trọng. Đây là tiền 

đề giúp cho các sản ph m của chúng ta khẳng định đƣợc thƣơng hiệu của mình, có chỗ 

đứng vững vàng tại thị trƣờng trong nƣớc và thế giới. 

Thứ tư, một trong những thách thức lớn đối với thủy sản Việt Nam khi bƣớc vào 

thị trƣờng EU là vấn đề xuất xứ. Chúng ta cần phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm 
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đảm bảo thỏa mãn yêu cầu về xuất xứ nguyên liệu của các mặt hàng thủy sản Việt 

Nam. Việc quy hoạch các cụm sản xuất công nghiệp phụ trợ, sản xuất, chế biến thủy 

sản tập trung, giảm tình trạng rải rác, manh mún và tự phát cũng là một chiến lƣợc cần 

thiết. 

Thứ năm, Nhà nƣớc cần đ y mạnh công tác thông tin nhƣ dự báo thị trƣờng, 

thống kê, điều tiết sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm ứng phó kịp thời với những 

biến động bất lợi của kinh tế và thị trƣờng thế giới. Bên cạnh đó, tiến hành nghiên cứu 

về thị trƣờng tiếp cận, nhận định đƣợc những tiềm năng cũng nhƣ đánh giá đƣợc sức 

cạnh tranh của từng loại thủy sản để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến 

vào thị trƣờng EU. 

Về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản xuất kh u cần nâng cao 

chất lƣợng hàng thủy sản phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong EVFTA và các 

thị trƣờng đối tác quan trọng. Việt Nam có nhiều lợi thế về hàng hóa thủy sản, tuy 

nhiên do phƣơng thức nuôi trồng không hợp lý, sử dụng nhiều hóa chất nên chất lƣợng 

hàng hóa hạn chế. Song song với đó, doanh nghiệp cần chú trọng trong việc tìm nguồn 

nguyên liệu có chất lƣợng ở trong nƣớc nhằm thay thế nguồn nguyên liệu nhập kh u từ 

nƣớc ngoài, đáp ứng yêu cầu từ phía các đối tác Châu Âu. Cùng với đó, doanh nghiệp 

cần ứng dụng công nghệ nhƣ việc truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, giúp mở rộng 

thị trƣờng xuất kh u. 

Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung xây dựng thƣơng hiệu cho thủy 

sản Việt Nam. Để tham gia vào việc xây dựng thƣơng hiệu, doanh nghiệp cần lựa chọn 

mặt hàng có thể mạnh để quảng bá tại các hội chợ hàng thủy hải sản trong nƣớc và 

nƣớc ngoài, đƣa thông tin về thủy sản Việt Nam tới các các thị trƣờng mục tiêu. 

Thứ ba, doanh nghiệp cần có chiến lƣợc để thâm nhập sâu và rộng hơn vào thị 

trƣờng xuất kh u. Doanh nghiệp có thể áp dụng mở rộng thị trƣờng theo chiều sâu nhƣ 

đ y mạnh lƣợng tiêu thụ và kim ngạch xuất kh u đối với các đối tác truyền thống của 

mình. Với mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng, doanh nghiệp cần có các hoạt động 

nghiên cứu, dự báo nắm bắt đƣợc đặc điểm, thị hiếu của từng thị trƣờng để chào bán 

các sản ph m phù hợp. 
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Fintech development trends  

from ASEAN countries and China  

and fintech development policy 

Nguyễn Đăng Tiến - CQ56/11.03CLC 

Lê Thị Thảo Nguyên - CQ57/21.19 

his article focuses on understanding the development trends, policies, and 

importance of the financial technology (Financial technology - Fintech) sector 

associated with the financial inclusion strategy in the member countries members 

of ASEAN, and China. Admittedly, it isn't easy to shape the approach and 

provide a standard template for Fintech and financial inclusion development strategies in 

each country when the potential for economic development, financial market structure, and 

the political system in each country is not always the same. The application of sandboxes 

to pilot FinTech products and models is probably the most likely starting point, besides 

maintaining the stability of the financial market and ensuring the safety of the financial 

markets to protect investors and consumers. Currently, it is necessary to establish an 

Association of Fintech Businesses to represent the voice of Fintech businesses and, at the 

same time, establish an agency to support and monitor Fintech activities to balance 

creating a business environment favorable for new experiments, but at the same time need 

to protect consumers. 

Definition of fintech and financial inclusion 

According to FSB (2017), FinTech includes five types of financial services, 

specifically: (1) Digital payment, clearing; (2) Deposits, loans, and capital mobilization; 

(3) Insurance; (4) Investment management; and (5) Market Support. In which groups (1) 

and (2) are types with great potential for financial inclusion, especially in developing 

countries (Morgan, 2022). 

Financial inclusion is understood as providing financial services to all individuals, 

organizations, and groups of subjects who have not yet accessed the traditional capital 

supply channel. At that time, channels related to saving, investment, consumption, and 

insurance will be operated more thoroughly, meeting capital supply and mobilization 

efficiency in domestic and international economies transnational. This is seen as a factor 

that helps economies grow more inclusively and effectively than before (Global 

Partnership for Financial Inclusion, 2016). In it, it is impossible not to mention digital 

financial services (DFS) with the importance of financial technology (FinTech), i.e., using 

software tools, applications, and digital solutions to provide financial assistance to 

consumers and businesses (Pazarbasioglu et al., 2020). 

T 
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Fintech development trends from ASEAN countries and China: solutions to 

achieve financial inclusion 

In ASEAN countries 

Most of the ASEAN countries have been piloting and implementing development 

strategies for the FinTech sector and towards an economy with a high level of financial 

inclusion at the national level or with the participation of a central bank. Specifically, the 

strategies revolve around one of the following: electronics, ID, support for mobile money 

payment systems, licensing of digital banks, etc. Six out of 10 ASEAN countries have 

adopted some form of digital ID. Meanwhile, Cambodia, Laos, and Vietnam are still piloting 

these programs. In general, policymakers in ASEAN countries have shown a willingness to 

support and create policies so that FinTech can develop and play its rightful role. However, 

there is still a particular caution due to the level of understanding and ability to manage risks 

(Morgan, 2022). FinTech models have also been piloted through a "sandbox" pilot 

mechanism before allowing tech companies to operate them, especially in Singapore and 

Thailand. In addition, some countries in the region have adopted separate tax policies for 

FinTech companies, such as tax exemption and reduction in corporate income tax rates, 

including Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. 

In China 

For economies eager to rapidly upgrade their financial systems, perhaps China is a 

lesson worth seeing (Chorzempa & Huang, 2022). Firstly, flexibility in mechanisms and 

policies is essential in the first step of financial inclusion, particularly in the FinTech 

sector, which allows the testing of FinTech products and models. Secondly, the issue of 

pioneering policy creation and pioneering pilot implementation can lead to risks for 

policymakers, individuals and organizations involved. Therefore, it is necessary to create 

an experimental space and allow it to be done through legalization. Third, the 

responsibility to manage, regulate, and oversee a new market like FinTech must be clearly 

demarcated from the outset. Fourth, large technology companies are the best candidates to 

pioneer in promoting the adoption of FinTech models. Still, supervision is needed to 

intervene and ensure fair competition for traditional actors' timely transformation, avoiding 

the trait that creates a distinct advantage to dominate and distort the market. And China 

probably knows how to respond to new digital financial products and services from "tech 

giants" to create healthy development of the digital financial industry. 

Some policy suggestions for Vietnam and financial centers 

The integration of the payment and digital capital markets into the economy must be 

synchronous, efficient, and have a management and supervision mechanism. So, where 

will the future of the financial market go if the rules and regulations have not caught up 

with products and models from FinTech? Therefore, some of the following suggestions 

may be worth considering: 

- First and foremost is policy creation and loosening of restraints on the trend of 

FinTech development associated with financial inclusion. At that time, a pilot mechanism 

such as a "sandbox" for technology companies will help the regulator understand and 
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understand how it works and possible risks for products and models from FinTech in 

particular and a comprehensive financial strategy in general. In which it is possible to pilot 

two main groups of digital financial services, including (1) Digital payment and clearing; 

(2) Deposits, loans, and capital raising (including the digital transformation of traditional 

financial institutions and new models of alternative financial institutions). 

- Second, maintaining policy flexibility combined with management capabilities 

commensurate with the size and complexity of new models and products in the FinTech field. 

Typically, technology companies must have a separate monitoring mechanism; when new 

products are launched on the market, the regulatory agency must approve them. In addition, 

maintaining the stability of financial markets and protecting investors and consumers, but 

avoiding fear, fear of responsibility, and strict regulations that inhibit development. 

For example, in the case of current crowdfunding models. Balancing the trade-off 

between FinTech's opportunity to realize benefits with consumer protection has always 

been at the heart of FinTech policy discussions, and there is no universal formula. 

However, it can be seen that if we are too concerned about risks to consumers, including 

fraud and operational risks, we overlook the potential of market size due to realizing a 

comprehensive financial vision. If you give it, you will miss the opportunity. 

- Third, it is essential to have a clear legal framework and stance on expanding 

control and access by third parties rather than just letting technology companies hold data. 

Currently, China is putting data control into the hands of the State and State-owned 

companies, not just for big technology companies to manipulate, but that is different from 

the approach of many other developed markets. However, there is a common concern that 

large technology companies hold a monopoly on customer data. The State cannot control 

this data, leading to a trust of technology companies and companies money laundering 

risks and shadow economic activities. The e-KYC model (forcing the company to check 

user information) partially solves this problem and has a lot of experience in China and the 

EU for reference. 

- Fourth, it is necessary to soon issue a legal framework and an infrastructure 

foundation for distributed ledger technology (Distributed Ledger Technology) and digital 

assets. The fact that China has also accepted digital assets NFT (Non-fungible tokens) and 

the fact that countries have taken digital assets (including NFT assets developed on 

cryptocurrency platforms) provide some hints. The recognition of digital assets is a 

premise for some countries such as the UK, the US and the EU to collect taxes on 

cryptocurrency and NFT asset trading activities, which has contributed to generating tax 

revenue with significant digital assets and while creating a legal corridor for companies to 

develop applications for the crypto-asset economy. 

 

References: 

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM226063 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/thuc-day-tai-chinh-toan-dien-co-hoi-cho-fintech-36896.html 

https://nhipsongkinhdoanh.vn/fintech-va-tai-chinh-toan-dien-bo-lo-co-hoi-neu-qua-lo-so-rui-ro-

post3096096.html 



75 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  Taäp 06/2022 

  

Tác động và triển vọng trong quan hệ 

đối tác chiến lược Việt Nam - Australia 

từ năm 2018 đến năm 2021 

Đoàn Quỳnh Anh - CQ59/22.05CLC 

ợp tác kinh tế là một trong những cột trụ quan trọng trong quan hệ Việt Nam 

- Australia. Quan hệ thƣơng mại - đầu tƣ giữa hai nƣớc những năm qua có 

nhiều bƣớc tiến vững chắc, khả quan. Quan hệ thƣơng mại giữa Australia và 

Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ khi hai nƣớc ký Hiệp định thƣơng mại, hợp tác kinh 

tế giữa hai nƣớc tăng trƣởng nhanh chóng, đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ XXI, 

thƣơng mại giữa hai nƣớc đã đạt tới đỉnh cao mới. Kim ngạch xuất nhập kh u của 

Australia sang Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thƣơng mại hàng đầu 

của Việt Nam bởi sự tăng trƣởng vững chắc. Việt Nam và Australia đã thực hiện hiệu 

quả Chƣơng trình hành động giai đoạn 2016 - 2019 và đã ký kết Chƣơng trình hành 

động triển khai quan hệ Đối tác chiến lƣợc giai đoạn 2020 - 2023. 

Quan hệ thƣơng mại với Việt Nam là một trong những quan hệ đối tác phát triển 

nhanh nhất của Australia, với mức tăng trƣởng trung bình 8,6%/năm. Mối quan hệ hợp 

tác trong lĩnh vực kinh tế, thƣơng mại cũng đang phát triển hết sức rực r . Australia 

đang là đối tác thƣơng mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thƣơng mại hai nƣớc 

tăng trƣởng trung bình hơn 7% mỗi năm, năm 2018 đạt gần 6,5 tỷ USD  tăng 22% so 

với năm 2017 . Cả hai nƣớc đều là thành viên của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới 

 WTO , Hiệp định Thƣơng mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) 

và Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dƣơng  CPTPP . Vốn 

ODA Australia dành cho Việt Nam tăng dần hàng năm, chủ yếu dành các lĩnh vực mà 

Australia có ƣu thế đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, phát triển nông 

nghiệp và nông thôn, xây dựng năng lực quản lý quốc gia, giáo dục đào tạo, phát triển 

cơ sở hạ tầng nông thôn, cấp nƣớc và vệ sinh môi trƣờng, xóa đói giảm nghèo và các 

lĩnh vực khác thuộc mục tiêu kinh tế xã hội của Việt Nam phù hợp với lợi thế và tiềm 

năng của hai quốc gia. Hàng hóa xuất kh u chính của Australia sang Việt Nam ngày 

càng đa dạng và phong phú gồm: máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ khai mỏ, 

thông tin liên lạc, điều hòa nhiệt độ, chế biến thực ph m; chế biến thực ăn gia súc, thiết 

bị thăm dò và khai thác dầu khí. Việt Nam xuất kh u sang Australia là các sản ph m 

dầu thô, hải sản, cà phê,… 

H 
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Về thƣơng mại, Australia hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam ở Nam bán cầu, 

đồng thời là thị trƣờng xuất kh u lớn thứ 8 và thị trƣờng nhập kh u xếp thứ 11 của 

Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam giữ vị trí đối tác thƣơng mại hàng hóa lớn thứ 14 

của Australia. Theo Bộ Công Thƣơng, Việt Nam và Australia đang có những yếu tố 

thuận lợi để đ y mạnh quan hệ thƣơng mại trong thời gian tới. Về đầu tƣ, hiện 

Australia đứng thứ 19 trên tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tƣ tại Việt Nam. 

Tác động và triển vọng 

Trên lĩnh vực thƣơng mại - đầu tƣ, quan hệ hai nƣớc phát triển với tính chất năng 

động và ngày càng đi vào thực chất, Australia là một trong số ít các quốc gia đã sớm 

tận dụng rất tốt cơ hội mở ra của thị trƣờng Việt Nam từ sau Đổi mới, các công ty 

Australia đã rất chú ý đến việc phát huy ƣu thế trong đầu tƣ ở Việt Nam; các ngành 

kinh tế mà Australia có thế mạnh và có thể đầu tƣ hiệu quả ở Việt Nam  công nghiệp 

khai thác mỏ, dầu khí, năng lƣợng, bƣu chính viễn thông, cơ sở hạ tầng, dịch vụ…  

đều đƣợc tận dụng, điều này giúp Australia giành đƣợc ƣu thế cạnh tranh và giữ vững 

vị trí đáng kể so với các quốc gia phát triển trong APEC. Australia xem Việt Nam là 

đối tác quan trọng, quan hệ kinh tế hai nƣớc đang trong quá trình chuyển đổi từ mô 

hình viện trợ “cho - nhận” sang quan hệ mang tính đối tác rõ n t hơn để phù hợp với 

Việt Nam, một quốc gia có thu nhập trung bình. Nhân tố kinh tế đóng vai trò chức 

năng k p - vừa là động cơ vừa là lực đ y cho quan hệ. Đặc biệt là những nhóm lợi ích 

về kinh tế có tác động tích cực đến quá trình làm chính sách của Australia và qua đó 

giúp quan hệ đối tác Australia - Việt Nam đi vào chiều sâu. Trong nhiều chuyến thăm, 

cùng đi với các lãnh đạo cấp cao của Australia đến Việt Nam còn có nhiều nhà đầu tƣ 

và đại diện của các doanh nghiệp. Trên cơ sở những bƣớc tiến trong quan hệ kinh tế, 

Australia sẽ từng bƣớc tăng cƣờng hội nhập vào thị trƣờng châu Á. 

Tác động của mối quan hệ đến chủ thể hai nước và khu vực 

Đối với Australia: Quan hệ hai nƣớc phát triển giúp tạo ra môi trƣờng hợp tác 

khu vực thuận lợi cho Australia. Với mục tiêu nắm bắt những vận hội mới của khu vực 

châu Á để trở thành một trong 10 quốc gia giàu có nhất thế giới vào năm 2025  Hoàng 

Khắc Nam, 2014 , Australia tập trung tạo nhiều cơ hội kinh doanh hơn tại khu vực 

châu Á - Thái Bình Dƣơng thông qua việc mở rộng các liên kết thƣơng mại và đầu tƣ 

với các nền kinh tế mới nổi của khu vực. Mục tiêu của Australia đặt Việt Nam vào vị 

thế có ý nghĩa chiến lƣợc, những phát triển trong quan hệ kinh tế hai nƣớc cũng góp 

vào thành công của Australia. Từ những bƣớc tiến trong quan hệ hai nƣớc mà 

Australia có điều kiện thúc đ y hợp tác kinh tế, gia tăng các kết nối trên lĩnh vực giáo 
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dục và đào tạo và hợp tác văn hóa. Bên cạnh đó, quan hệ với Việt Nam tạo động lực và 

cơ hội giúp Australia gia tăng vai trò và vị thế ở khu vực Đông Nam Á.  

Thông qua quan hệ với Việt Nam mà ảnh hƣởng của Australia tại khu vực đƣợc 

tăng cƣờng và đƣợc chú ý hơn. Phối hợp với Việt Nam trong các diễn đàn đa phƣơng 

cũng giúp tăng cƣờng uy tín và vị thế trung cƣờng của Australia. Trong bối cảnh vị thế 

quốc tế của Australia gia tăng và tầm nhìn hội nhập của Australia vào châu Á ngày 

càng rõ n t thì sự suy giảm quyền lực tƣơng đối của M  tại Đông Nam Á và sự “trỗi 

dậy” của Trung Quốc là thách thức cho an ninh khu vực. Để sự hiện diện của Australia 

trong bối cảnh chính trị và kinh tế châu Á đƣợc ổn định thì Australia cần tạo sự cân 

bằng với hai quốc gia chủ chốt có khả năng tác động mạnh mẽ đến cán cân quyền lực 

khu vực là M  và Trung Quốc. 

Trong bối cảnh đó, Australia cần duy trì quan hệ cân bằng với Trung Quốc về 

phƣơng diện kinh tế và đồng thời là với M  về phƣơng diện an ninh. Sự linh hoạt và 

kh o l o trong quan hệ cân bằng với các nƣớc lớn của Việt Nam có thể cung cấp nhiều 

giá trị tham khảo cho Australia. Về truyền thống cân bằng quan hệ đa phƣơng, Việt 

Nam là quốc gia có kinh nghiệm lịch sử phong phú. Trong quá trình thực hiện chính 

sách đối ngoại kh o l o, Việt Nam đã thể hiện khả năng linh hoạt trong quan hệ với 

các nƣớc lớn. Cụ thể là Việt Nam vừa nỗ lực kiểm soát quan hệ phức tạp với quốc gia 

láng giềng Trung Quốc và đồng thời là tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với M . Khả 

năng của Việt Nam càng đƣợc đánh giá cao khi M  và Trung Quốc là hai cƣờng quốc 

hàng đầu trên thế giới, có sự hiện diện thƣờng xuyên tại Đông Nam Á và chi phối tƣ 

duy lẫn đƣờng hƣớng ngoại giao của Việt Nam. Thực tiễn quan hệ quốc tế sinh động 

của Việt Nam với các cƣờng quốc khu vực và thế giới có thể cung cấp những gợi ý cho 

Australia và qua đó giúp thắt chặt quan hệ hai nƣớc. 

Đối với Việt Nam: Quan hệ đối tác chiến lƣợc Việt Nam - Australia trong thời 

gian qua có nhiều bƣớc tiến, là những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Việt Nam. 

Về kinh tế, mặc dù cả hai quốc gia đều nhận đƣợc nhiều lợi ích từ việc phát triển quan 

hệ trên lĩnh vực này nhƣng về thực chất thì Việt Nam là quốc gia “nhận đƣợc nhiều 

hơn cho”. Bên cạnh thúc đ y quan hệ thƣơng mại giữa hai nƣớc thì việc Australia đầu 

tƣ hiệu quả và thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam đã thúc đ y sự phát triển của 

Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Với vị thế của một nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực 

châu Á - Thái Bình Dƣơng và thứ 12 trên thế giới, có những liên kết chặt chẽ cùng khu 

vực Ấn Độ Dƣơng - Thái Bình Dƣơng, nơi hiện diện của các nền kinh tế phát triển 

nhanh nhất thế giới, Australia có thể chia sẻ những lợi thế với Việt Nam - quốc gia có 



78 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 06/2022  TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  

 

 

vị trí địa chính trị và địa kinh tế quan trọng, đặc biệt là đang trong quá trình đ y mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Trong quá trình mở rộng các quan hệ kinh tế với Australia, Việt Nam cũng rút ra 

đƣợc những kinh nghiệm ban đầu để đa dạng hóa các loại hàng xuất kh u, chú trọng 

các mặt hàng thuộc về thế mạnh đáp ứng quy định tiêu chu n của Australia, lựa chọn 

các mặt hàng tiềm năng để xác định chiến lƣợc kinh doanh, tiếp cận thị trƣờng. Thông 

qua cạnh tranh với các quốc gia phát triển trong quá trình xúc tiến các hoạt động 

thƣơng mại vào Australia, Việt Nam sẽ gia tăng sức bật về kinh tế và năng lực cạnh 

tranh. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trƣởng thành hơn. 

Với sự trợ giúp của Australia, nguồn nhân lực Việt Nam đƣợc tạo điều kiện để 

tăng cƣờng năng lực cạnh tranh trƣớc đòi hỏi ngày càng cao của các doanh nghiệp 

trong và ngoài nƣớc. Về khoa học công nghệ, các chƣơng trình hợp tác và chuyển giao 

công nghệ của Australia trên các lĩnh vực thuộc về thế mạnh của quốc gia này nhƣ y 

tế, nông nghiệp và thực ph m, lâm nghiệp và thủy sản, khoa học môi trƣờng, khoa học 

biển, biến đổi khí hậu… đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam về kinh 

tế, môi trƣờng và xã hội. Trong đó, các thành tựu của Australia, thông qua các chƣơng 

trình kết nối nghiên cứu và đào tạo chuyên gia, đã giúp Việt Nam tăng cƣờng sức khỏe 

cộng đồng, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và thúc đ y phát triển bền vững. 

Triển vọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia trong thời 

gian tới 

Australia là một trong những đối tác song phƣơng cung cấp viện trợ phát triển 

chính thức  ODA  lớn nhất cho Việt Nam, đạt trung bình hơn 62 triệu USD/năm kể từ 

2013 - 2018. Trong bối cảnh cắt giảm ODA nói chung, Australia tiếp tục dành khoản 

ODA hơn 52 triệu USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2020 - 2021, tập trung trong 

các lĩnh vực cải cách kinh tế, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và cải thiện sinh kế. 

Việt Nam và Australia hợp tác tốt và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa 

phƣơng, nhất là Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dƣơng 

 APEC , các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Quan hệ Đối tác chiến lƣợc giữa hai quốc gia 

Việt Nam và Australia phát triển ngày càng tin cậy, thiết thực và đi vào chiều sâu. Dù 

đại địch Covid-19 diễn biến nguy hiểm từ năm 2020, 2021 đến nay nhƣng hai bên vẫn 

duy trì các trao đổi, tiếp xúc thƣờng xuyên mà mới đây là cuộc điện đàm giữa Thủ 

tƣớng Phạm Minh Chính và Thủ tƣớng Scott Morrison, ký kết Chƣơng trình hành động 

triển khai quan hệ đối tác chiến lƣợc giai đoạn 2020 -2023. 
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Trong mối quan hệ ngoại giao chung giữa hai quốc gia, hai bên nhất trí tăng 

cƣờng hợp tác về khoa học công nghệ và lao động, theo đó phía Australia sẽ xem x t 

áp dụng chính sách “thị thực nông nghiệp” cho lao động Việt Nam. Hai bên cũng nhất 

trí tăng cƣờng các nội dung hợp tác về quốc phòng nhƣ đào tạo, quân y, công nghiệp 

quốc phòng và hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. 

Hai bên triển khai hiệu quả Chƣơng trình hành động Việt Nam - Australia giai 

đoạn 2020 - 2023; đ y mạnh hợp tác kinh tế - thƣơng mại - đầu tƣ; xem x t mở cửa thị 

trƣờng cho một số sản ph m nông - thủy sản xuất kh u của Việt Nam, tạo điều kiện 

thuận lợi cho cộng đồng ngƣời Việt Nam tại Australia, tăng thêm học bổng cho sinh viên 

Việt Nam và tiếp tục ƣu tiên viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. Thủ tƣớng 

Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ quan tâm tạo điều kiện cho công dân 

Australia đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam. Thủ tƣớng Phạm Minh Chính đánh giá 

cao vai trò tích cực của Australia với ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê 

Kông, đề nghị Australia triển khai hợp tác ba bên với Lào, Campuchia, tập trung vào các 

lĩnh vực thiết thực giúp cải thiện kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực. 

Nhằm phát huy truyền thống quan hệ nghị viện vốn có, hƣớng tới kỷ niệm 50 

năm ngày hai nƣớc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, Chủ tịch Quốc hội 

Vƣơng Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện Tony Smith sang thăm Việt 

Nam, tạo điều kiện cho các nhóm nghị s  hai bên trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

giám sát các vấn đề quan trọng, phát huy vai trò lập pháp trong phát triển mối quan hệ 

song phƣơng, nhất là xây dựng pháp luật, khung thể chế thích hợp với sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện các thỏa thuận song phƣơng và 

đa phƣơng nhƣ CPTPP, RCEP; hợp tác tạo dựng khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ cho hoạt 

động điều hành của các Chính phủ. 
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