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Vai trò của Nhà nước trong quá trình 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế  

ở Việt Nam hiện nay 

Đỗ Thị Huế - CQ58/05.01 

iệt Nam - đất nƣớc từ một nền kinh tế lúa nƣớc lạc hậu với khoảng 90% lao 

động làm nông nghiệp, sau 35 năm đổi mới và đặc biệt là sau khi gia nhập 

Tổ chức Thƣơng mại Thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có chuyển dịch tích 

cực theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt đƣợc một số thành tựu quan 

trọng. Đóng góp vào những thành tựu này là nhờ quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành 

kinh tế dƣới sự quản lý của Nhà nƣớc ta. Bài viết sẽ làm rõ vai trò của Nhà nƣớc trong 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đề xuất một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế nhằm phát triển kinh tế ổn định, bền vững. 

Lý luận chung về vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế 

Một số khái niệm 

Có rất nhiều cách nhìn nhận về cơ cấu kinh tế, dƣới những góc độ và khía cạnh 

khác nhau. Dù nhìn nhận theo góc độ nào thì cơ cấu kinh tế (CCKT) là tập hợp các bộ 

phận hợp thành tổng thể nền kinh tế và mối tƣơng quan tỉ lệ giữa các bộ phận với tổng 

thể. Cơ cấu ngành kinh tế (CCNKT) là cơ cấu kinh tế trong đó mỗi bộ phận hợp thành 

là một ngành hay một nhóm ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

(CDCCNKT) là sự vận động thay đổi của các ngành làm thay đổi vị trí, tỷ lệ và mối 

quan hệ tƣơng tác giữa chúng theo thời gian để phù hợp với sự phát triển ngày càng 

cao của lực lƣợng sản xuất và phân công lao động xã hội. 

Sự cần thiết về vai trò của nhà nước trong CDCCNKT 

Việc thực hiện chuyển dịch CCNKT trong nền kinh tế XHCN đòi hỏi phải tăng 

cƣờng quản lý và điều tiết của Nhà nƣớc. Để có thể giúp cho quá trình chuyển dịch đi 

theo đúng hƣớng, đúng mục tiêu và đạt đƣợc hiệu quả cao nhất cần có định hƣớng của 

Nhà nƣớc, cần Nhà nƣớc tạo những tiền đề cụ thể. Vì thế vai trò của Nhà nƣớc trong 

chuyển dich CCNKT càng có ý nghĩa quan trọng. 

Nội dung của nhà nước trong CDCCNKT 

Thứ nhất, vai trò của Nhà nƣớc là định hƣớng, hỗ trợ quá trình chuyển dịch 

CCNKT. Nhà nƣớc định hƣớng bằng các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

V 
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kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng chính sách phát triển các ngành kinh tế trong lĩnh 

vực công nghiệp, dịch vụ, xác định mục tiêu rõ ràng về tăng năng suất và hiệu quả của 

các ngành. Đồng thời, Nhà nƣớc linh hoạt hỗ trợ các chủ thể kinh tế trong việc tiếp cận 

thông tin, phân tích xu hƣớng, nhu cầu của thị trƣờng; trực tiếp hỗ trợ về vốn, dịch vụ 

khoa học, kỹ thuật, xúc tiến thƣơng mại, hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu… 

Thứ hai, Nhà nƣớc tạo những tiền đề thực hiện chuyển dịch CCNKT. 

• Chính sách tài chính: Trong thời gian qua, các chính sách tài chính đã đƣợc cải 

cách một cách mạnh mẽ và toàn diện ở tất cả các lĩnh vực nhƣ thu - chi ngân sách nhà 

nƣớc, đổi mới khu vực sự nghiệp công, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nƣớc, thúc 

đẩy đầu tƣ tƣ nhân, cải cách thị trƣờng tài chính… Đây là nền tảng quan trọng để đất 

nƣớc tiếp tục đạt đƣợc những thành tích, dấu ấn nổi bật khi bƣớc vào thập niên phát 

triển tiếp theo. 

• Chính sách về phát triển công nghệ: Trong giai đoạn hiện nay, cần phải nhận 

thức rằng khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu trong 

nền kinh tế thị trƣờng và trong công cuộc CNH - HĐH đất nƣớc. Nhà nƣớc có nhiệm 

vụ ban hành nhiều luật, cơ chế, chính sách về khoa học - công nghệ và các vấn đề liên 

quan. Cùng với đó, phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa 

học, công nghệ, xem đó là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả 

của khoa học và công nghệ. 

• Chính sách về đối ngoại: Kinh tế đối ngoại các nƣớc hiện đã bƣớc sang một 

giai đoạn mới - chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với nỗ lực tìm kiếm các 

nguồn lực cho phát triển đất nƣớc, thu hút nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) 

từ các đối tác hàng đầu trên thế giới; cơ chế hợp tác kinh tế đa phƣơng giúp tiếp cận 

những nguồn lực phát triển và bảo vệ các lợi ích thiết thực của đất nƣớc. Kinh tế toàn 

cầu ngày càng hội nhập chặt chẽ với nhau. 

Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay 

Những thành tựu trong chuyển dịch CCNKT ở Việt Nam 

Thực hiện định hƣớng cơ bản của Đảng và Nhà nƣớc về chuyển dịch CCNKT 

theo hƣớng CNH - HĐH, sau hơn 20 năm đổi mới, chúng ta đã đạt đƣợc những kết quả 

nổi bật. Biểu hiện qua chỉ tiêu cơ cấu GDP với sự gia tăng đều đặn trong tỷ trọng các 

khu vực phi nông nghiệp trong khi về giá trị tuyệt đối, quy mô của khu vực nông 

nghiệp vẫn tăng lên. Về tỷ trọng khu vực, chuyển dịch CCKT theo ngành tại Việt Nam 

những năm gần đây đƣợc đánh giá có sự thay đổi rõ rệt: 

Năm 2010, các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 18,9% cơ cấu GDP. 

Đối với các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ là 81,1%. Nhƣng đến năm 2020, 
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các ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản chỉ còn chiếm 14,85% cơ cấu GDP trong khi đó 

các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã chiếm 85,15%. Trong giai đoạn từ 

năm 2010-2020, tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản trong GDP giảm, cơ 

cấu lao động chuyển dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực năng suất 

lao động cao hơn. 

  

 

Về CCNKT, qua biểu đồ giữa năm 2010 và 2020 ta có thể thấy CCNKT đã có sự 

thay đổi đáng kể theo hƣớng tích cực. Đó là tỷ trọng trong GDP của ngành nông 

nghiệp đã giảm từ 37,78% xuống còn 33,72%. Do ảnh hƣởng của dịch bệnh cũng nhƣ 

phải chịu một phần từ thuế sản phẩm - trợ cấp sản phẩm nên tỷ trọng công nghiệp và 

xây dựng, dịch vụ đã giảm đi nhƣng vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu GDP và thuộc 

top những nƣớc có nền kinh tế vẫn phát triển tốt trong thời điểm dịch bệnh. 

Những hạn chế và nguyên nhân trong chuyển dịch CCNKT 

Kinh tế Việt Nam những năm qua đạt nhiều thành tựu đáng kể, tuy nhiên, việc 

chuyển dịch CCKT tại Việt Nam vẫn còn những bất cập nhƣ: 

Khó khăn trong không ít quy định hiện hành đang gây khó khăn việc thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trƣởng. Cải 
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cách thể chế và thực hiện các chƣơng trình cơ cấu lại nền kinh tế chƣa đƣợc tiến hành 

một cách nhất quán, toàn diện, đủ rộng và đủ mạnh để chuyển sang kinh tế thị trƣờng 

đầy đủ, hiện đại. Hiệu quả đầu tƣ chƣa đạt nhƣ kỳ vọng. Việc thu hút các dự án đầu tƣ 

nƣớc ngoài tuy gia tăng về số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa đảm bảo. Đời sống của 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn, 

thách thức. Hiện vẫn còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống gây bức 

xúc, nhất là tình trạng xâm hại trẻ em, phụ nữ, bạo lực gia đình… 

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong chuyển dịch CCNKT ở Việt Nam 

hiện nay 

Vai trò của nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp 

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trƣởng giá trị gia tăng ngành 

nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 đến 3%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, 

lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân từ 7 đến 8%/năm. Để đạt đƣợc mục tiêu nêu trên, 

trong năm 2025, Thủ tƣớng chỉ đạo cơ cấu ngành nông nghiệp theo 03 nhóm sản 

phẩm. Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia gồm lúa gạo, cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, 

chè, cây ăn quả, thịt lợn, trứng gia cầm… Nhóm sản phẩm chủ lực tỉnh sẽ căn cứ vào 

lợi thế, điều kiện cụ thể và nhu cầu của cấp tỉnh. Nhóm chủ lực địa phƣơng sẽ ƣu tiên 

phát triển lợi thế, đặc biệt ƣu tiên phát triển du lịch cộng đồng ở nông thôn.  

Vai trò của Nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp 

Mục tiêu giai đoạn đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP 

đạt từ 30%-35%, tốc độ tăng trƣởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trƣởng GDP; tỷ 

trọng hàng chế biến chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 85%-90%; lao động 

trong công nghiệp và xây dựng chiếm 25%-30%; tốc độ tăng trƣởng đầu tƣ và số 

lƣợng doanh nghiệp trong công nghiệp cao hơn tốc tăng trƣởng bình quân toàn xã hội. 

Giai đoạn đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đƣợc duy trì ở 

mức trên 35%; tỷ trọng lao động, doanh nghiệp và đầu tƣ trong công nghiệp cao hơn 

so với giai đoạn 2015-2020. 

Vai trò của Nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ 

Đối với ngành dịch vụ, mục tiêu của chiến lƣợc nhƣ sau: Tốc độ tăng trƣởng khu 

vực dịch vụ thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 7-8%. Đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực 

dịch vụ chiếm khoảng 50% GDP. Ngoài ra, phát triển hệ tri thức Việt số hóa để thiết 

lập hạ tầng nền tảng, dữ liệu lớn, chia sẻ dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc 

gia, tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

cấp độ 4 theo mục tiêu của “Chiến lƣợc quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

đến năm 2030” đã đề ra. 
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Giải pháp cho chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển. Xuất phát từ kinh nghiệm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 1 số nƣớc trong khu vực và các yếu tố ảnh hƣởng đến 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình phát triển, cần lựa chọn mô hình phát 

triển hợp lý, nâng cao chất lƣợng các chiến lƣợc, quy hoạch phát triển ngành: Đánh giá 

đầy đủ nguồn lực, cơ hội, thách thức, khả năng cạnh tranh; hình thành và phát triển các 

ngành trọng điểm và mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ hai, tăng cường nghiên cứu và phát triển thị trường cho chuyển dịch 

CCNKT: Phát triển kinh tế đối ngoại trên tất cả các ngành và lĩnh vực: thƣơng mại, đầu 

tƣ, hợp tác với các nƣớc và tổ chức quốc tế, nhằm mở rộng thị trƣờng phục vụ yêu cầu 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nƣớc ta. Tăng cƣờng công tác nghiên cứu dự báo, 

thông tin thị trƣờng, cảnh báo sớm những nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra do những biến 

động của thị trƣờng thế giới, nhất là thị trƣờng tài chính, tiền tệ. Đẩy mạnh cải cách thể 

chế, phát triển đầy đủ cả thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng nƣớc ngoài, thúc đẩy huy 

động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội. Rà soát, điều chỉnh chiến lƣợc và quy 

hoạch tổng thể phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có lợi 

thế so sánh. Đồng thời tập trung phát triển công nghệ ở các lĩnh vực có lợi thế cạnh 

tranh nhƣ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...  

Thứ ba, đổi mới cơ cấu và chính sách đầu tư. Trƣớc bối cảnh của đại dịch 

Covid-19, cần đổi mới cơ cấu, chính sách đầu tƣ phải đƣợc coi là nhiệm vụ trọng tâm, 

xuyên suốt, nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi. Đổi mới cơ cấu và chính sách đầu tƣ 

cần đƣợc thực hiện hiệu quả hơn nữa trên cơ sở củng cố và giữ vững ổn định kinh tế vĩ 

mô, điều hành linh hoạt và phối hợp hài hòa, hiệu quả chính sách tài khóa, chính sách 

tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Nâng cấp chuỗi giá trị các ngành dựa vào ứng 

dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số… Góp phần tạo ra nhiều việc làm và 

tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho ngƣời lao động. Đồng thời góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa (CNH-HĐH). 

Tài liệu tham khảo: 
TS. Đinh Văn Hải, TT. Lương Thu Thủy (2014), Giáo trình Kinh tế phát triển Học Viện Tài Chính, Hà Nội, 

nhà xuất bản Tài Chính. 

Báo Chính phủ (baochinhphu.vn), Tái cơ cấu nền kinh tế: Thách thức và cơ hội 

Luật Việt Nam (luatvietnam.vn), Quyết định 255/QĐ-TTg Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam 

2021 - 2025. 

Luật Việt Nam (luatvietnam.vn), Quyết định 531/QĐ-TTg Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam 

2021 - 2030 

https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/mot-so-chu-truong-chinh-sach-lon-de-nen-kinh-te-phat-trien-nhanh-va-

ben-vung-404835/ 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii/chien-

luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-10-nam-2021-2030-3735 
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The reality of Green growth in Vietnam 

in the context of world integration 

Nguyễn Hồng Hạnh - CQ57.22.04CLC 

n the context of being heavily affected by the epidemic, Vietnam's economy faces 

many difficulties. The problem is how to develop the economy in a sustainable 

way. Green growth is an important content of sustainable development as well as 

a process which included a combination between socio-economic development and 

environmental protection that meet the needs of current generation but not have any 

affect to future generations. Being implemented in Vietnam for many years, Green 

growth activities have achieved initial positive results, but also posed some practical 

challenges. This article will analyze and review the overall implementation of green 

growth in Vietnam and the issues that need to be solved. 

The economy changed its color from “brown” to “green” 

The previous model of economic development is the “brown” economy, which is 

an economy that exploits and uses the majority energy from fossil fuels and natural 

resources, causing enormous environmental damage such as air, water and ocean 

pollution, land degradation, deforestation and biodiversity loss. It is often thought that 

this old method of developing the economy emits too much greenhouse gasses such as 

CO2, SO2, CH4... which are the causes of climate change threatening human life and 

causing economic loss on a global scale. In order to change this situation, the United 

Nations Environment Program (UNEP) has introduced a new approach to economic 

development that many countries including Vietnam have agreed with, which is green 

economy development (Green Economy). 

A green economy is simply one with low emissions, efficient use of natural 

resources, ensuring social equity and preventing biodiversity loss and services of the 

ecosystem. In essence, green economy development or green growth is the 

implementation of sustainable development in new conditions. It is to increase GDP 

and improve the quality of life associated with the common goal of preserving and 

regenerating the environment. It also ensures the harmonious combination between 

economy and environment. Unlike the brown economy in the past, public investment 

in the green economy has to prioritize the maintenance and development of natural 

capital, especially assets under common ownership, benefiting everyone. That 

investment should also pay attention to the poor, because their livelihoods and well-

being are highly dependent on nature and they are vulnerable to the impacts of natural 

disasters and climate change. In terms of the development strategies and 

I 
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implementation methods, they must be based on practical conditions that are suitable 

to each country in a specific period. 

The connotations of green economy and green growth are highly open and fully 

shaped, with the emphasis on “Greening” covering more fields of production and 

social consumption: “Green Technology”; “Green jobs”; “Green Industry”; “Green 

Agriculture”; “Green Energy”; “Green Traffic”; “Green City”; “Green Port”; “Green 

Lifestyle”; “Green Consumption”; “Green Housing”; “Green Public Spending”; etc. 

Globalized markets will follow green supply-demand value chains, with trade and 

investment flows strictly regulated under sustainable principles. 

Vietnam with green growth and green economy development 

Vietnam has achieved great achievements for the country’s development; 

however, the achievements are not stable. Growth quality, productivity, efficiency, and 

competitiveness of the economy are low, mainly based on increasing investment 

capital, exploiting and using many resources, cheap labor, making natural resources 

increasingly exhausted and increasing environmental pollution. Vietnam is also one of 

the countries that will be greatly affected by global climate change. 

Developing a green economy and implementing green growth are to meet the 

general trend and also practically improve the living environment of Vietnam. 

In Vietnam, the policy of green and sustainable economic development has been 

recognized very early and consistently with increasingly perfected content in strong 

commitments, as well as in practice of leadership, management, operation in the 

country's development process over the past decades. 

The 2001-2010 Socio-Economic Development Strategy of Vietnam continues to 

affirm “Rapid, efficient and sustainable development, economic growth goes hand in 

hand with progress, social equity and environmental protection”. In addition to 

economic, social and environmental development, this strategy also complements the 

requirements for comprehensive human development, implementation of democracy 

and the overall goal of the 5-year plan 2006-2010, which is “Strive for economic 

growth with a faster pace, higher quality and more sustainable, associated with human 

development”. 

In particular, on April 12, 2012, the Prime Minister signed Decision No. 432 / 

QD-TTg, officially approving the Vietnam Strategy for Sustainable Development in 

the period 2011 - 2020; Accordingly, Vietnam advocates that sustainable development 

is considered a cross-cutting requirement in the country’s development process and is a 

responsibility for the entire party, the entire people, at all levels of government, 

ministries, branches and localities, agencies, businesses, social unions, communities 

and each citizen. 
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On September 25, 2012, the Prime Minister issued Decision 1393 / QD-TTg 

approving the National Green Growth Strategy. The strategy provides views, goals, 

tasks and solutions to implement green growth in the period 2011-2020 and a vision to 

2050. This is a very important legal basis for sectors and localities to plan their socio-

economic development strategy. 

To concretize, On March 20, 2014, the Prime Minister issued Decision No. 403/ 

QD-TTg approving the National Green Growth Action Plan for the period 2014-2020, 

with targets and specific content on awareness, institutions, economic structures of 

industries, localities and businesses and technological innovation… 

Aspects of green economic development in Vietnam 

In terms of economy, Vietnam aims to: Constantly improving the quality of 

growth on the basis of harmonious combination between width and depth; step by step 

implementing green development. We develop clean energy, renewable energy and 

develop environmental industries; exploiting and using natural resources, advanced 

technological achievements economically and efficiently. Besides, we also develop 

industries with the structure of industries, technologies and equipment that ensure 

environmental-friendly principles and promote high-tech development in big cities. 

The government requests for restructuring agriculture and rural areas with 4 processes: 

industrialization, modernization; urbanization; population control; ecological 

environment protection. At the same time, many other solutions should be applied 

including: Accelerating the application of scientific, technical and technological 

advances in production, processing and preservation; building a culture of civilization, 

harmonious and friendly with nature; gradually implementing green shopping for 

sustainable production and consumption and applying policies that govern 

unreasonable consumption behaviors. 

In terms of social aspects, Vietnam aims to enhance poverty reduction, create 

sustainable jobs, ensure social security, progress and equity; to limit differentiation 

between the rich and the poor and disparities in living standards of regions and social 

groups. The first is improving the quality of the population; step by step improve the 

quality of the race and increase the healthy life expectancy of the Vietnamese people. 

Secondly, we should develop culture in harmony with economic development. The 

businesses need to manage workers well to promote human resources that meet the 

diverse and multilayer requirements of technology and the development level of fields, 

occupations and knowledge economy suitable to the requirements of the development 

of the country, region and local. The third is to develop and improve the quality of 

medical and healthcare services; ensuring food safety; and improving the working 

environment. Besides, Vietnam proactively integrates and strengthens international 
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cooperation, responsibly implementing international commitments on green and 

sustainable growth.  

In terms of natural resources and environment: The government needs to come 

up with policies to strengthen capacity to combat degradation, adapt to climate change 

and protect biodiversity; to minimize the use of chemical fertilizers and plant 

protection chemicals in agriculture. Building a structure of plants and animals to suit 

each geographical area to ensure the sustainable use of land resources, protecting and 

developing forests. We need to attach importance to the protection of the water 

environment; to implement programs and projects for water treatment systems in urban 

centers and industrial parks for agricultural production and aquaculture. Local 

authorities need to discuss economically and efficiently about the exploitation and use 

of mineral resources to serve the immediate and long-term economic development 

needs. Addition, they also enhance the search and discovery of new mineral mines and 

potential replacement resources in danger of exhaustion. Applying advanced scientific 

and technological achievements, traditional knowledge and eco-service payment 

mechanisms, Vietnam can biodiversity conservation and sustainable development. 

Finally, the climatic extremes must be early warning and forecasting, as well as to 

actively respond and adapt to human and nature in the context of climate change and 

quality of life, ensuring environmental security and sustainable development. 

Conclusion 

In order to implement its sustainable development strategy, Vietnam has been 

and will be promoting the synchronous implementation of solutions in terms of 

institutions, human resources, finance, and the development of science, technology, 

and economics. At the same time, Vietnam actively participates with the international 

community in solving issues related to sustainable development; coordinating to 

address global and regional (inter-national). In other words, the trend of green growth 

will be more and more interesting and Vietnam is a country with immense potential for 

development. 
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Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ  

sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo  

tài chính quốc tế (IFRS) cho các  

doanh nghiệp tại Việt Nam  
Hoàng  hương Thảo - CQ57/22.04CLC  

Đ ng Thị Kim  anh -  CQ57/22.02CLC; Hoàng Kim  i n - CQ56.21.18   

rƣớc bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ nhƣ hiện nay, việc sử dụng một ngôn 

ngữ chung cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc áp dụng hệ thống 

Chuẩn mực lập báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) trong lập báo cáo tài 

chính là hết sức cấn thiết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc áp dụng IFRS cũng đối 

diện với không ít khó khăn, thách thức do có sự khác biệt giữa hệ thống kế toán giữa 

các quốc gia là điều không thể tránh khỏi. Sự khác biệt này gây ra không ít khó khăn 

đối với ngƣời sử dụng trong việc đánh giá chất lƣợng BCTC ở mỗi quốc gia khác, 

cũng nhƣ khi so sánh các báo cáo trên phạm vi toàn cầu. 

Trên thế giới, hiện nay có nhiều quốc gia áp dụng toàn bộ IFRS bên cạnh đó có 

một số quốc gia chỉ áp dụng một phần của IFRS còn đối với Việt Nam chƣa áp dụng 

IFRS mà chỉ áp dụng chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt Nam (VAS). Tuy nhiên, căn cứ 

Quyết định số 345/QĐ/BTC ngày 16/3/2020 của Bộ trƣởng Bộ tài chính về việc phê 

duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Trong 

quyết định này đã nêu rõ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nếu có đủ các điều 

kiện cần thiết thì nên áp dụng IFRS toàn bộ. Tuy nhiên căn cứ vào Quyết định 

480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) chính phủ và các cơ quan nhà 

nƣớc cho rằng việc hoàn thiện các chính sách để vận dụng IFRS đang là nhiệm vụ 

trọng tâm cấp bách cần thực hiện. 

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ sẵn sàng 

áp dụng IFRS là điều cần thiết nhằm đƣa ra các giải pháp vận dụng IFRS một cách 

hiệu quả. Bài viết thông qua việc lựa chọn các lý thuyết nền phù hợp để có thể đƣa ra 

những nhân tố ảnh hƣởng và giải pháp tốt nhất. 

   hình nghi n cứu 

 Nh m nh n tố b n ngoài doanh nghiệp 

Nhân tố 1: Hội nhập quốc tế 

T 
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Nhân tố 2: Hệ thống pháp luật 

 Nh m nh n tố b n trong doanh nghiệp 

Nhân tố 3: Đặc điểm của doanh nghiệp 

Nhân tố 4: Trình độ của kế toán viên 

Các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

Giả thuyết 1: H1: Hội nhập kinh tế ảnh hƣởng tích cực đến chuyển đổi BCTC từ 

VAS sang IFRS. 

Giả thuyết 2: H2: Hệ thống pháp luật quy định đầy đủ, rõ ràng sẽ thuận lợi cho 

việc  chuyển đổi BCTC từ VAS Việt Nam sang IFRS. 

Giả thuyết 3: H3: Đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hƣởng tích cực đến chuyển 

đổi BCTC từ VAS sang IFRS. 

Giả thuyết 4: H4: Ngƣời làm kế toán có chuyên môn sâu IFRS ảnh hƣởng tích 

cực đến  chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS. 

Mô hình nghiên cứu đƣợc thể hiện trong biểu đồ dƣới đây: 

 

Biểu đ  3.1: Mô hình nghiên cứu 

Xây dựng thang đo 

Trong nghiên cứu của bài viết, nhóm tác giả đã điều chỉnh một số thang đo đã có 

sẵn cho phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của Việt Nam thông 

qua kết quả nghiên cứu định tính. Bên cạnh đó chúng em xây dựng một số thang đo 

mới dựa trên kết quả của phƣơng pháp nghiên cứu tình huống. Cấp độ thang đo Likert 

với năm mức độ (1 đến 5) 1 - Hoàn toàn không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Trung 

lập; 4 - Đồng ý, 5 - Hoàn toàn đồng ý. 

 

Mức độ  

sẵn sàng áp 

dụng Chuẩn 

mực báo cáo 

tài chính  

quốc tế - 

IFRS (AD) 

Hội nhập kinh tế 

Đặc điểm của doanh nghiệp 

  Trình độ của kế toán viên 

Hệ thống pháp luật 
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   biến Các biến quan sát 

Hội nhập kinh tế (HN) 

HN1 Cạnh tranh kinh tế quốc tế 

HN2 Chất lƣợng thông tin trên báo cáo tài chính 

HN3 Thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

HN4 Niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán khu vực và thế giới 

Hệ thống pháp luật (  ) 

PL1 Quy định pháp luật của Việt Nam 

PL2 Nguyên tắc kế toán của Việt Nam 

PL3 Các quy định về thuế theo pháp luật thuế của Việt Nam 

PL4 Những quy định chi tiết, yêu cầu tuân thủ của chế độ kế toán Việt Nam 

Đ c điểm của doanh nghiệp (DN) 

DN1 Nguồn tài chính 

DN2 Ngành nghề kinh doanh 

DN3 Quy mô của doanh nghiệp 

DN4 Hỗ trợ của nhà quản trị 

Trình độ của kế toán vi n (TD) 

TD1 Kiến thức chuyên môn về IFRS của kế toán viên 

TD2 Kinh nghiệm của kế toán viên trong bộ phận kế toán 

TD3 Vai trò của kế toán trƣởng 

TD4 Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp của kế toán viên 

Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS ( D) 

AD1 Doanh nghiệp sẽ áp dụng IFRS 

AD2 Doanh nghiệp sẽ áp dụng IFRS trong thời gian sớm nhất 

AD3 Việc áp dụng IFRS là rất quan trọng đối với đơn vị 

Bảng 3.1: Các biến quan sát mô hình nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động tới 

việc sẵn sàng áp dụng chu n mực BCTC quốc tế I RS   Việt Nam 

Quy tr nh nghi n cứu  ịnh  ư ng 

Xác định c  m u 

Theo Harris (1985) cho rằng c  mẫu phù hợp để chạy hồi quy đa biến phải bằng 

số biến độc lập cộng thêm ít nhất là 50, áp dụng vào nghiên cứu này, kích thƣớc mẫu 

tối thiểu là 54 mẫu. Mẫu của nghiên cứu đƣợc xác định thông qua công thức của 

Tabachnick   Fidell (2007) kích thƣớc mẫu tối thiểu cho một mô hình hồi quy đa biến 

đƣợc tính theo công thức: N=8*var+50 (Trong đó; N là kích thƣớc mẫu; var là số biến 

độc lập đƣa vào mô hình). Dựa vào công thức trên, nghiên cứu này bao gồm 4 biến độc 

lập có thể suy ra c  mẫu thích hợp là 82 mẫu. Bên cạnh đó, Nhƣ vậy, kích thƣớc mẫu 

kỳ vọng từ 54-82 mẫu là đạt yêu cầu. 

Thu thập dữ liệu 

Phƣơng pháp thu thập số liệu đƣợc thực hiện thông qua khảo sát, đối tƣợng khảo 

sát là đối tƣợng đƣợc hƣớng đến bao gồm cả các vị trí quản lý cấp doanh và vị trí quản 
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lý cấp phòng kế toán, cụ thể là, kế toán trƣởng, hoặc phó phòng kế toán, hoặc trƣởng 

bộ phận kế toán tổng hợp, kế toán viên và các chuyên gia, giảng viên đang giảng dạy 

kế toán tài chính trong trƣờng đại học, cao đ ng thuộc khối kinh tế, kế toán tài chính. 

Kết quả khảo sát phát thu về 80 phiếu, sau khi lọc các đối tƣợng trả lời không 

phù hợp, mẫu còn lại 77 phiếu trả lời đạt yêu cầu. Câu trả lời đạt yêu cầu bao gồm hai 

nhóm chính với tỉ lệ của ba nhóm lần lƣợt là 28%, 30% và 42%: nhóm đầu tiên là quản 

lý cấp doanh nghiệp (giám đốc, phó giám đốc tài chính, kiểm soát tài chính, hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát…), nhóm thứ hai sinh viên chuyên ngành kế toán/kiểm toán 

toán, nhóm thứ ba là quản lý phòng kế toán (kế toán trƣởng/trƣởng phòng kế toán, phó 

phòng kế toán hoặc trƣởng ban/tổ trƣởng kế toán  tổng hợp. 

Phương pháp kiểm định mô hình 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 và AMOS để xử lý dữ liệu thống kê bằng 

phƣơng pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích nhân tố 

CFA; phân tích hồi quy SEM và Kiểm định độ tin cậy của ƣớc lƣợng bằng Bootstrap. 

Mức độ ý nghĩa là một yếu tố quan trọng để có thể khái quát lên cho toàn bộ tổng thể, 

mức ý nghĩa 5% đã đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này. Mức ý nghĩa 5% có thể phù hợp 

với nghiên cứu trƣớc đây đƣợc coi là mức ý nghĩa chung cho các thử nghiệm thống  kê. 

Qua đó xác định mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến việc vận dụng chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và lợi ích của việc áp dụng IFRS. 

Kết quả nghi n cứu và thảo luận 

Kết quả kiểm  ịnh Cronbach’s A pha 

Nhân tố 1: HN 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.775 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

HN1 10.31 5.981 .594 .712 

HN2 10.31 6.165 .574 .723 

HN3 10.30 6.081 .581 .719 

HN4 10.30 6.370 .561 .729 

Bảng 3.2: Kết quả kiểm định Cronbach‟s Alpha của Nhân tố hội nhập 
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Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát đều của nhân tố Hội nhập kinh tế 

(HN) có hệ số tƣơng quan tổng biến phù hợp (≥ 0.3). Hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.712  

đến 0.729  đều lớn hơn 0.7. 

Nhân tố 2: PL 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.709 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PL1 11.14 4.677 .588 .584 

PL2 11.13 5.351 .495 .646 

PL3 11.13 5.957 .437 .680 

PL4 11.13 5.325 .467 .664 

Bảng 3.3: Kết quả kiểm định Cronbach‟s Alpha của Nhân tố hệ thống pháp luật 

Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát đều của nhân tố Hệ thống pháp 

luật có hệ số tƣơng quan tổng biến phù hợp (≥ 0.3). Đồng thời, 0.6 ≤ Hệ số Cronbach’s 

Alpha của PL2 à PL4 ≤ 0.7: Thang đo nhân tố chấp nhận đƣợc với các nghiên cứu 

mới. 0.5 ≤ Hệ số Cronbach’s Alpha của PL1 = 0.584  ≤ 0.6: Thang đo nhân tố là không 

phù hợp. 

Nhân tố 3: DN 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.836 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

DN1 9.25 7.294 .656 .798 

DN2 9.23 6.945 .704 .776 

DN3 9.25 6.741 .695 .781 

DN4 9.25 8.083 .626 .813 

Bảng 3.4: Kết quả kiểm định Cronbach‟s Alpha của Nhân tố đặc điểm của doanh nghiệp 

Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát đều của nhân tố Đặc điểm của 

doanh nghiệp (DN) có hệ số tƣơng quan tổng biến phù hợp (≥ 0.3). Hệ số Cronbach’s 

Alpha từ 0.776  đến 0.813  đều lớn hơn 0.7. 
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Nhân tố 4: TD 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.816 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

TD1 10.81 7.001 .682 .746 

TD2 10.82 7.835 .565 .802 

TD3 10.82 8.467 .611 .784 

TD4 10.81 6.948 .704 .735 

Bảng 3.5: Kết quả kiểm định Cronbach‟s Alpha của Nhân tố trình độ của kế toán viên 

Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát đều của nhân tố Trình độ của kế 

toán viên (TD) có hệ số tƣơng quan tổng biến phù hợp (≥ 0.3). Hệ số Cronbach’s 

Alpha từ 0.735  đến 0.802  đều lớn hơn 0.7. 

Tóm lại, qua kiểm định thang đo “Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng 

chuẩn mực BCTC quốc tế IFRS” đƣợc tính toán bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

và trong bốn biến quan sát của biến phụ thuộc chuyển đổi báo cáo cho thấy phần lớn 

các nhân tố đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.7, ngoại trừ  hệ số tƣơng quan 

tổng biến của các thang đo đều lớn hơn 0.3. Nhƣ vậy, thang đo đã đảm bảo độ cậy các 

biến đều có thể tiến hành phân tích dựa trên mô hình EFA. 

Kết quả phân tích nhân tố (EFA) 

Sau khi xoay nhân tố ta có 5 nhóm nhân tố: Nhóm nhân tố thứ nhất gồm các biến 

quan sát: TD4, TD1, TD3, TD2 là nhóm Trình độ của kế toán viên, ký hiệu là TD. 

Nhóm nhân tố thứ hai gồm các biến quan sát: HN2, HN3, HN1, HN4 là nhóm Hội 

nhập kinh tế, ký hiệu là HN. Nhóm nhân tố thứ ba gồm các biến quan sát: DN3, DN1, 

DN2, DN4 là nhóm Đặc điểm của doanh nghiệp, ký hiệu là DN. Nhóm nhân tố thứ tƣ 

gồm các biến quan sát: PL1, PL3, PL2 là nhóm Hệ thống pháp luật, ký hiệu là PL. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hệ số tải nhân tố đều thỏa mãn yêu cầu (các giá 

trị hệ số tải nhân tố Factor loading đều > 0,5 (tức > 50%) cho thấy các biến quan sát có 

ý nghĩa thực tiễn, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với nhân tố. 

Hệ số KMO = 0.758 > 0.5, đều này có nghĩa dữ liệu là phù hợp. Thêm vào đó, 

thống kê Chi-Square của kiểm định Bartlett’s = 524.915 với mức ý nghĩa (sig 

Bartlett’s Test << 0.05) chứng tỏ các biến quan sát có tƣơng quan với nhau trong tổng 

thể, nên đƣợc sử dụng cho phân tích tiếp theo. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .758 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 524.915 

df 120 

Sig. .000 

Rotated Component Matrix 

 Component 

1 2 3 4 

TD4 .787    

TD1 .776    

TD3 .743    

TD2 .736    

HN2  .755   

HN3  .737   

HN1  .688   

HN4  .643   

DN3   .815  

DN1   .793  

DN2   .777  

DN4   .579  

PL4    .751 

PL1    .715 

PL3    .674 

PL2    .648 

Bảng 3.6: Kết quả phân tích nhân tố EFA 

Kết quả phân tích nhân tố khẳng  ịnh (CFA) 

 

Biểu đ  3.2: Kết quả phân tích nhân tố CFA 



19 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP   Taäp 07/2022 

  

Kết quả CFA cho thấy trọng số hồi quy chuẩn hóa của tất cả các biến đều lớn 

hơn 0.5 điều đó chứng minh các thành phần của thang đo đều đạt đƣợc giá trị hội tụ, 

giá trị phân biệt và đạt yêu cầu về giá trị cũng nhƣ độ tin cậy. 

Từ kết quả mô hình ta có: giá trị Chi-square/df = 1.435 < 3;  chỉ số GFI = 0.798 

hơi thấp và các chỉ số CFI = 0,886, TLI = 0.863 đều lớn hơn 0.8, RMSEA = 

0.076<0.08. Nhƣ vậy, điều này cho thấy độ thích hợp của dữ liệu là phù hợp. 

Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

 

Biểu đ  3.3: Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 

Sau khi đã có kết quả ƣớc lƣợng các giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình cấu 

trúc SEM thu đƣợc kết quả kiểm định nhƣ sau: 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

AP <--- TD .150 .146 1.030 .303 
 

AP <--- DN .157 .229 .685 .493 
 

AP <--- HN .224 .264 .849 .396 
 

AP <--- PL .237 .253 .934 .350 
 

Bảng 3.7: Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm trong mô hình 

lý thuyết 

Nhƣ vậy, thông qua việc sử dụng mô hình SEM để xem xét và đánh giá các giả 

thuyết. Kết quả ƣớc lƣợng cho thấy các trọng số đều mang dấu (+) và hệ số tƣơng quan 

giữa các thành phần với sai lệch chuẩn kèm theo cho chúng ta thấy các hệ số này nhỏ 

hơn 1 (có ý nghĩa thống kê). Điều này có nghĩa là các nhóm nhân tố đều đạt giá trị 

phân biệt và tác động cùng chiều với việc CDBC. 
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Estimate 

AP <--- TD .233 

AP <--- DN .196 

AP <--- HN -.257 

AP <--- PL .218 

TD1 <--- TD .794 

TD4 <--- TD .835 

TD2 <--- TD .610 

TD3 <--- TD .665 

DN1 <--- DN .707 

DN3 <--- DN .778 

DN2 <--- DN .759 

DN4 <--- DN .754 

HN3 <--- HN .666 

HN2 <--- HN .648 

HN4 <--- HN .653 

HN1 <--- HN .745 

AD3 <--- AP .871 

AD2 <--- AP .806 

AD1 <--- AP .638 

PL4 <--- PL .539 

PL1 <--- PL .791 

PL3 <--- PL .460 

PL2 <--- PL .652 

Bảng 3.8: Hệ số h i quy chu n hóa 

Dựa vào bảng Hệ số hồi quy chuẩn hóa (bảng 3.8) cho thấy bốn nhóm nhân tố 

của mô hình có ảnh hƣởng cùng chiều đến chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS. 

Trong 4 biến tác động lên AP, thứ tự tác động của các nhóm nhân tố giảm dần nhƣ sau: 

Nhóm nhân tố Hội nhập kinh tế có ảnh hƣởng mạnh nhất. Nhóm nhân tố Trình độ 

chuyên môn của kế toán có ảnh hƣởng thứ hai. Tiếp đến, là nhóm nhân tố Hệ thống 

pháp luật và cuối cùng là nhóm nhân tố Đặc điểm của doanh nghiệp. 

Kiểm  ịnh  ộ tin cậy của ước  ư ng bằng Bootstrap 

Để có thể đánh giá độ tin cậy của các hệ số ƣớc lƣợng, chúng em sử dụng ƣớc lƣợng 

Bootstrap. Trong kiểm định này, chúng em sử dụng ƣớc lƣợng Bootstrap với N= 150. 

Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

AP 
  

.415 .027 .340 .190 .036 

PL2 
  

.137 .009 .442 .017 .012 

PL3 
  

.106 .007 .222 .010 .010 

PL1 
  

.221 .014 .636 .010 .020 

PL4 
  

.125 .008 .279 -.012 .011 

AD1 
  

.109 .007 .412 .006 .010 

AD2 
  

.162 .010 .649 .000 .015 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

AD3 
  

.495 .032 .844 .086 .045 

HN1 
  

.100 .006 .556 .001 .009 

HN4 
  

.091 .006 .406 -.020 .008 

HN2 
  

.096 .006 .414 -.006 .009 

HN3 
  

.087 .006 .444 .001 .008 

DN4 
  

.124 .008 .570 .002 .011 

DN2 
  

.096 .006 .577 .000 .009 

DN3 
  

.125 .008 .612 .006 .011 

DN1 
  

.100 .006 .499 .000 .009 

TD3 
  

.096 .006 .442 .000 .009 

TD2 
  

.094 .006 .374 .003 .009 

TD4 
  

.099 .006 .698 .000 .009 

TD1 
  

.116 .007 .639 .009 .011 

Bảng 3.9: Kết quả ước lượng bằng Bootstrap với N = 150 

Ở đây, nhóm đã sử dụng kích thƣớc mẫu N = 150. Từ kết quả ƣớc lƣợng với mẫu 

N = 150 với độ chệnh (Bias) và sai số lệch chuẩn với độ chệch (SE-Bias) ở trong mức 

độ cho phép, tỷ số Bias/SE-Bias < 2 mối quan hệ giữa các nhân tố đáp ứng độ tin cậy.  

Nhƣ vậy ƣớc lƣợng trong nghiên cứu là có cơ sở khoa học. 

Kết luận và khuyến nghị 

Thông qua kết quả phân tích và những khảo sát, ta tấy đƣợc sự tác động thuận 

chiều, có ý nghĩa thống kê gồm bốn nhân tố: (1) Hội nhập kinh tế; (2) Hệ thống pháp 

luật; (3) Đặc điểm của doanh nghiệp; (4) Trình độ của kế toán viên đều ảnh hƣởng đến 

mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS ở Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề 

xuất 1 số kiến nghị nhƣ sau: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang thực hiện cả VAS và chế 

độ kế toán, chính vì vậy, để giúp các doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính quốc tế 

đƣợc thuận lợi hơn trong tƣơng lai, trƣớc tiên chính phủ và Bộ tài chính cần phải có 

các biện pháp gồm chính sách, thông tƣ hƣớng dẫn, các chƣơng trình đào tạo hỗ trợ 

mạnh mẽ hơn nữa để giúp các doanh nghiệp áp dụng dễ dàng và đồng bộ. Quốc hội và 

Bộ tài chính cần sớm ban hành các chuẩn mực kế toán và các hƣớng dẫn cụ thể nhằm 

giúp cho các doanh nghiệp Việt đầu tƣ ra nƣớc ngoài khi lập báo cáo tài chính quốc tế 

theo IFRS đƣợc thuận lợi hơn trong quá trình hội nhập. Nhằm thực hiện định hƣớng 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 

XIII, áp dụng IFRS tại Việt Nam đƣợc hiệu quả thì mô hình đã chỉ ra nhân tố hệ thống 

pháp luật có ảnh hƣởng thuận chiều đến việc áp dụng IFRS. Do vậy, trong thời gian 

tới, Việt Nam cần có các thông tƣ hƣớng dẫn doanh nghiệp thực hiện cụ thể hơn nữa. 

Thứ hai, nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố trình độ chuyên môn của kế toán viên là 

một trong những nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến khả năng vận dụng chuẩn mực báo 

cáo tài chính quốc tế. Khả năng trình độ chuyên môn đƣợc thể hiện qua 02 khía cạnh: 

Kinh nghiệm và năng lực nghề nghiệp. Kinh nghiệm kế toán là một nhân tố quan trọng 
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ảnh hƣởng tới công tác kế toán. Các kế toán viên có kinh nghiệm thể hiện đã hiểu biết 

về hoạt động, hệ thống thông tin và những rủi ro chính của khách hàng, kế toán viên đã 

chú ý tới các sai sót hoặc đƣa ra các dự đoán rủi ro và sẽ có các yêu cầu điều chỉnh đối 

với khách hàng. Bên cạnh đó, năng lực nghề nghiệp đƣợc đo lƣờng là nhân tố quan 

trọng tác động tới kế toán. Nhân tố trình độ đƣợc coi nhƣ yêu cầu tối thiểu đối với kế 

toán viên khi đƣợc giao thực hiện công tác kế toán. Bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, tố 

chất độc lập trong công việc, khả năng làm việc nhóm và liên tục cập nhật kiến thức 

cũng là những biểu hiện của việc kế toán viên có trình độ. Kết quả hồi quy cho thấy, 

trình độ chuyên môn của kế toán viên là một trong những nhân tố có ảnh hƣởng lớn tới 

mức độ áp dụng IFRS ở Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp cần thƣờng xuyên tổ 

chức tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ cho đội ngũ kế toán; 

có thể tham gia các lớp đào tạo về kiến thức chuyên ngành nhƣ: Lớp “tập huấn nghiệp 

vụ kế toán tài chính cho doanh nghiệp” do KASH Việt Nam tổ chức, “tập huấn nghiệp 

vụ hóa đơn điện tử sử dụng công nghệ Blockchain” do SCIC Việt Nam tổ chức.... 

Thứ ba, cần ban hành các chính sách phát triển kinh tế chung của doanh nghiệp 

để theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thế giới. Hiện nay ở Việt Nam đã có 

một số công trình nghiên cứu sự ảnh hƣởng của cách mạng 4.0 đến công tác kế toán. 

Theo Nguyễn Thị Thanh Thắm (2018) cho rằng cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển 

chƣa từng có trong lịch sử về trí tuệ nhân tạo có thể sẽ thay thế nhiều công việc của kế 

toán nhƣ: Việc lập chứng từ, thu thập thông tin... tuy nhiên tác giả cũng nhận mạnh 

việc phân tích thông tin của kế toán thì máy móc chƣa thể thay thế toàn bộ con ngƣời 

đƣợc. Nhƣ vậy doanh nghiệp Việt cần có những kế hoạch và chính sách cụ thể để đón 

nhận cuộc cách mạng 4.0 của thế giới hiện nay. 

Thứ tư, ở góc độ doanh nghiệp, ngƣời chủ doanh nghiệp cần phải nâng cao nhận 

thức về tầm quan trọng cũng nhƣ lợi ích của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sẽ 

giúp doanh nghiệp đứng vững trong bối cảnh hội nhập và thu hút đầu tƣ quốc tế để phát 

triển. Nhƣ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc kiểm tra hệ thống kế toán thực sự là vô 

cùng hữu dụng và kịp thời. Với đặc điểm tự động, nhanh cập nhật và chính xác tuyệt đối, 

trí tuệ nhân tạo sẽ là công cụ tuyệt vời hỗ trợ công việc kiểm tra công tác kế toán khi áp 

dụng IFRS. Việc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo là rất tốn kém, cần nhiều thời gian 

hoàn thiện, điều chỉnh, và thành quả nhiều thi không thấy đƣợc ngay. Do vậy, việc này 

cần sự đồng lòng và nhất trí cao của toàn bộ bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp. 
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Huy động vốn của các doanh nghiệp  

Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 

 ương Thanh Thúy - CQ57/11.07; Lê Thùy Linh - CQ57/11.01CLC 

rong nền kinh tế thị trƣờng, vốn kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng 

đối với quá trình hình thành và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, huy 

động vốn luôn là một trong những vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu của mỗi 

công ty, đặc biệt là trong những năm trở lại đây - khi dịch bệnh COVID-19 

diễn ra gây ảnh hƣởng tiêu cực đến doanh nghiệp toàn cầu nói chung và Việt Nam nói 

riêng. Bài viết với đề tài “Huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối 

cảnh dịch COVID-19” đƣợc thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng huy động vốn của 

các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để góp 

phần giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả huy động vốn, giữ vững cũng nhƣ tăng 

cƣờng kết quả sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn. 

 ý luận chung về vốn và huy động vốn trong doanh nghiệp 

Trong nền kinh tế thị trƣờng, vốn là một yếu tố và là tiền đề cần thiết cho việc 

hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Huy động vốn là 

một trong những quyết định quan trọng nhằm tìm nguồn vốn thích hợp để đáp ứng cho 

nhu cầu đầu tƣ của doanh nghiệp. Để tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn một 

cách thích hợp và có hiệu quả cần có sự phân loại nguồn vốn. Có rất nhiều cách phân 

loại nguồn vốn dựa vào quan hệ sở hữu vốn, dựa vào thời gian huy động và sử dụng 

vốn…, tuy nhiên bài viết chỉ tập trung vào cách phân loại dựa trên phạm vi huy động 

vốn. Theo đó, nguồn vốn của doanh nghiệp đƣợc chia thành nguồn vốn bên trong và 

nguồn vốn bên ngoài. 

Ngu n vốn bên trong của doanh nghiệp là nguồn vốn có thể huy động đƣợc vào 

đầu tƣ từ chính hoạt động của bản thân doanh nghiệp tạo ra, thể hiện khả năng tự tài 

trợ của doanh nghiệp. Đây chính là lợi nhuận giữ lại để tái đầu tƣ. Nguồn này nhiều 

hay ít phụ thuộc vào: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; chính sách trả cổ tức của 

doanh nghiệp; chiến lƣợc kinh doanh và cơ hội đầu tƣ của doanh nghiệp. Đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thì quy mô nguồn vốn bên trong doanh nghiệp thƣờng rất 

hạn chế; do vậy, doanh nghiệp buộc phải tìm đến các nguồn tài trợ từ bên ngoài. 

Ngu n vốn bên ngoài là số tiền doanh nghiệp đi chiếm dụng hoặc vay mƣợn làm 

vốn kinh doanh, và phải cam kết thanh toán cho các chủ sở hữu đó trong một thời gian 

nhất định. Các hình thức huy động chủ yếu bao gồm: huy động từ vay dài hạn nhƣ vay 

dài hạn của ngân hàng thƣơng mại và các tổ chức tài chính - tín dụng, vay thông qua 

phát hành trái phiếu, thuê tài chính…; gọi vốn góp liên doanh, liên kết; tín dụng 

thƣơng mại của nhà cung cấp; thuê tài chính; phát hành cổ phiếu… 

T 
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Thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh 

dịch C VID-19 

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay đã gây ảnh hƣởng sâu 

rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và nền kinh tế Việt Nam cũng phải chịu tác 

động không nhỏ. 

Theo kết quả điều tra đột xuất của Tổng cục Thống kê về tác động của dịch Covid-

19 tới doanh nghiệp (lần 1) cho thấy, đến 20/4/2020, với 126.565 doanh nghiệp tham gia 

trả lời, có tới 85,7% số doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19. Trong đó, khu vực 

công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ chịu nhiều tác động nhất từ dịch Covid-19 

với tỷ lệ doanh nghiệp bị tác động lần lƣợt là 86,1% và 85,9%; trong khi khu vực nông, 

lâm, thủy sản chịu ảnh hƣởng ít hơn với 78,7%. Một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh 

nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cao, điển hình nhƣ các ngành: hàng 

không 100%, dịch vụ lƣu trú 97,1%, dịch vụ ăn uống 95,5%, hoạt động của các đại lý du 

lịch 95,7%, giáo dục và đào tạo 93,9%, các ngành dệt may, sản xuất da, các sản phẩm từ 

da, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản xuất ô tô đều có tỷ lệ trên 90%. 

Năm 2021, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trƣờng đạt gần 160 

ngàn doanh nghiệp, giảm 10,7% so với năm 2020; 119,8 ngàn doanh nghiệp rút lui 

khỏi thị trƣờng, tăng 17,8%, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dƣới 5 

năm, quy mô vốn nhỏ. Một trong những lý do quan trọng dẫn đến việc sụt giảm số 

doanh nghiệp là sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 cùng với các đợt 

phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài (đặc biệt là quý III/2021). Tuy nhiên, trong 

quý IV/2021, các khu vực kinh tế đều có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc hơn. Theo cục 

Tổng Thống kê, GDP quý IV/2021 ƣớc tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trƣớc, cao 

hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020, là mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng của quý 

IV các năm 2011-2019. 

Dƣới tác động của dịch bệnh, ngoài việc thiếu hụt thị trƣờng và nguồn nguyên 

liệu thì hiện nay gần 10% doanh nghiệp Việt Nam đang trong tình trạng thiếu hụt 

nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp phải đa dạng 

hóa kênh huy động vốn. Trong khi đó, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp còn bất 

hợp lý, nguồn vốn chủ sở hữu chỉ chiếm khoảng 20-30% còn lại là vay tín dụng từ các 

ngân hàng thƣơng mại, trong khi khu vực này lại thƣờng không thể đáp ứng đƣợc nhu 

cầu vốn vay trung và dài hạn của doanh nghiệp. 

Do tiềm lực của các ngân hàng Việt Nam còn hạn chế, để đảm bảo nguồn vốn, 

các ngân hàng buộc phải đi vay nguồn vốn ngắn hạn chủ yếu từ dân cƣ để cho vay 

trung và dài hạn. Điều này chứa đựng nguy cơ rất lớn cho cả ngân hàng, doanh nghiệp 

và nền kinh tế. Nguy cơ ở phía doanh nghiệp là phải vay với lãi suất cao, chi phí vốn 

lớn dẫn tới hiệu quả sinh lời thấp… Theo kết quả điều tra của VCCI cho thấy, 83% 

doanh nghiệp cho biết không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp; 60% doanh 

nghiệp nhận thấy lãi suất và các điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp tƣ nhân luôn 

khó khăn hơn so với các doanh nghiệp nhà nƣớc; 46% doanh nghiệp phản ánh thủ tục 

vay vốn còn rất phiền hà và 39% doanh nghiệp đƣợc hỏi cho biết ngân hàng, các tổ 
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chức tín dụng áp đặt điều kiện tín dụng bất lợi cho doanh nghiệp. Ở góc nhìn rộng hơn, 

trên thế giới, sau ảnh hƣởng của COVID-19, các doanh nghiệp có xu hƣớng tiếp cận 

các kênh huy động vốn phi ngân hàng nhƣ: thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng trái 

phiếu và kể cả các kênh phi truyền thống khác nhƣ gọi vốn cộng đồng, gọi vốn thông 

qua tiền mã hóa… 

Trong số các hình thức nói trên, huy động vốn qua thị trƣờng chứng khoán là 

giải pháp tối ƣu đang đƣợc nhiều doanh nghiệp áp dụng. Trong thực tiễn, nhiều doanh 

nghiệp Việt Nam đã huy động thành công hàng tỷ USD trên thị trƣờng chứng khoán 

nhƣ Vingroup, Masan... từ các tập đoàn và quỹ đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Hƣớng đến khắc phục những tồn tại về tiềm lực vốn, tính từ đầu năm 2021 đến 

nay, ngân hàng là nhóm tích cực nhất trong hoạt động huy động vốn qua thị trƣờng 

chứng khoán, bên cạnh việc cân đối thêm nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. 

VietinBank (CTG), VPBank (VPB), ABBank (ABB) đã phát hành thành công lƣợng 

lớn cổ phần thông qua việc chào bán cho các cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức, hoặc phát hành theo chƣơng trình lựa chọn cho ngƣời lao động (ESOP), 

trong khi Sacombank (STB), VIB xây dựng xong phƣơng án phát hành hàng triệu cổ 

phần ra công chúng. 

Trong lĩnh vực bất động sản, sau hơn 1 tháng kể từ đợt phát hành riêng lẻ 30 

triệu cổ phiếu ngày 1/9/2021 với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, thu về 315 tỷ đồng, Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tƣ Thăng Long (TIG) đã thông qua nghị quyết về 

việc phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ 

phiếu. Số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tƣ dự án Khu nghỉ dƣ ng Vƣờn 

Vua (219 tỷ đồng) và bổ sung vốn lƣu động (81 tỷ đồng). 

Đại diện TIG chia sẻ, việc huy động thành công vốn qua thị trƣờng chứng khoán 

sẽ giúp doanh nghiệp cơ cấu và cân bằng tốt hơn các nguồn lực tài chính phục vụ phát 

triển dự án, đồng thời cải thiện tình trạng chi phí vốn cao dẫn đến hiệu quả sinh lời 

thấp. Mặt khác, việc giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp có 

tính chủ động hơn trong trƣờng hợp nguồn vay bị hạn chế hoặc gián đoạn.. 

Giải pháp 

Từ thực trạng nêu trên, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19 nhƣ sau: 

Đối với Nhà nước 

Đầu tiên, cần giải quyết vấn đề cấp bách nhất là kiểm soát tốt tình hình dịch 

bệnh, bởi đây là điều kiện tiên quyết, mang tính cốt lõi để khôi phục kinh tế và giảm 

thiểu tổn thất do đại dịch gây ra. Nâng cao nhận thức về bối cảnh “bình thƣờng mới”, 

khả năng dịch COVID-19 còn tồn tại trong một thời gian dài và tiếp tục tác động tiêu 

cực đến đời sống kinh tế - xã hội ngay cả khi tỷ lệ tiêm vắc-xin trong nƣớc đạt 100%, 

đồng thời chỉ rõ, lƣu ý các thách thức cho doanh nghiệp, ví dụ nhƣ nguy cơ suy giảm 

dòng vốn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc… 
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Ngoài ra, cần áp dụng các biện pháp nhất quán, đồng bộ, thống nhất từ Trung 

ƣơng đến địa phƣơng để duy trì cả cung và cầu trên thị trƣờng, duy trì sản xuất, cung 

ứng, lƣu thông, vận chuyển hàng hóa, ổn định thị trƣờng tiêu dùng trong nƣớc. Hoàn 

thiện hành lang pháp lý, cải thiện hơn nữa hệ thống pháp luật và tháo g  các nút thắt 

về thủ tục hành chính để cải thiện môi trƣờng kinh doanh và thúc đẩy các doanh 

nghiệp khởi nghiệp. Kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì ổn định thị trƣờng 

tài chính, tiền tệ. Phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt giữa chính sách tiền tệ, chính 

sách tín dụng với chính sách tài khóa và chính sách an sinh xã hội trên tinh thần tận 

dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực. Nhìn chung, khi dịch bệnh đƣợc kiểm soát thì 

chính sách tiền tệ phải đóng vai trò quyết định trong việc cung cấp nguồn vốn cần thiết 

giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, từ đó kích cầu để tạo động lực cho tổng cung mở 

rộng, đồng thời, từng bƣớc phục hồi lại kỷ luật tài khóa (vốn đƣợc nới lỏng trong thời 

kỳ dịch bệnh) để đảm bảo sự bền vững của ngân sách trong dài hạn. 

Đối với doanh nghiệp 

Trƣớc hết, các doanh nghiệp cần có kế hoạch huy động vốn cụ thể, đánh giá kết 

quả sản xuất kinh doanh gắn liền với triển vọng và thách thức của lĩnh vực, ngành nghề, 

xác định cơ cấu nguồn vốn tối ƣu, nhu cầu vốn trong ngắn, trung và dài hạn, liệt kê các 

hình thức huy động vốn kèm theo ƣu, nhƣợc điểm của từng loại. Từ đó, xác định các 

hình thức huy động vốn an toàn, phù hợp, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, cần 

kết hợp giữa quyết định huy động vốn với các quyết định sử dụng vốn và phân phối lợi 

nhuận sao cho hiệu quả nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lƣợng quản trị doanh nghiệp, thƣờng xuyên cập 

nhật các thông tin tài chính đáng tin cậy để dự đoán và có kế hoạch lâu dài nhằm ứng 

phó với sự biến động của thị trƣờng vốn, xem xét việc tăng cƣờng sử dụng khoa học 

công nghệ trên nhiều phƣơng diện, linh hoạt và sáng tạo trong hình thức sản xuất kinh 

doanh nhằm giữ lợi thế cạnh tranh trong ngành nghề/lĩnh vực của mình, từ đó hƣớng 

đến sự phát triển bền vững trong tƣơng lai. 

 

Tài liệu tham khảo: 
Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh, 2015, Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, NXB Tài chính. 

“Tác động của đại dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam” - Viện Hàn lâm 

khoa học xã hội Việt Nam. 

“GDP năm 2021 của Việt Nam tăng 2,58% ” - Báo Người lao động điện tử. 

“Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam ” - Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký 

doanh nghiệp. 

“Gần 10% doanh nghiệp thiếu hụt nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh | Doanh nghiệp “ - Vietnam+ 

(VietnamPlus)” - Báo VietnamPlus của TTXVN. 

“Một số cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động 

của đại dịch Covid-19 ” - Cổng Thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

“Tháo gỡ khó khăn trong huy động vốn cho doanh nghiệp thời Covid-19 (17/05/2021 17:44)” - Cổng Thông tin 

điện tử Viện chiến lược và chính sách tài chính. 

“Giải pháp nào huy động vốn cho doanh nghiệp trong tình hình mới? ” - Trang Thông tin Kinh tế của TTXVN 

“Đa dạng kênh huy động vốn để phát triển bền vững - Báo Công an Nhân dân điện tử” - Báo Công an nhân dân. 
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Khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam  

trong bối cảnh hiện nay 

Nguyễn Hà  inh Trang - CQ56/11.09 

hu cầu tiêu thụ thủy sản bình quân đầu ngƣời trên thế giới tăng đang tạo ra tiềm 
năng tăng trƣởng lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Bên 
cạnh đó, các Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) cũng tạo ra động lực tăng trƣởng 
cho toàn ngành. Trƣớc "con sóng" hồi phục sau những ảnh hƣởng của đại dịch 

Covid-19, Chính phủ cũng nhƣ các doanh nghiệp thuỷ sản cần có những giải pháp phù hợp 
để vƣợt đại dƣơng, tăng xuất khẩu. 

Nhóm giải pháp kinh tế 

Thứ nhất, nghiên cứu phát triển thị trường mới. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 
những năm qua chủ yếu tập trung vào các thị trƣờng truyền thống nhƣ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Trung Quốc. Đây là những thị trƣờng có sức tiêu thụ lớn mà Việt Nam có thể khai thác, tuy nhiên 
những rào cản về thuế quan và phi thuế quan từ những thị trƣờng này càng ngày càng tăng, gây 
khó khăn cho mặt hàng xuất khẩu thủy sản. Vì vậy, việc đi kiếm một thị trƣờng mới trong tƣơng 
lai là hết sức cần thiết để đảm bảo xuất khẩu thủy sản của nƣớc ta. Nhận thấy, các thị trƣờng châu 
Phi là các thị trƣờng có sức tiêu thụ thủy sản lớn trên thế giới, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của 
châu Phi càng ngày càng tăng, nhƣng lƣợng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trƣờng này 
đang ở mức độ thấp. Với lƣợng tiêu thụ lớn tại châu Phi nhƣng ngành nuôi trồng thủy sản của khu 
vực, nhất là cá nƣớc ngọt không thể đáp ứng hết thị trƣờng này; bên cạnh đó, số lƣợng ngƣời 
nƣớc ngoài (chủ yếu là châu Âu, châu Mỹ) làm việc và sinh sống khá đông làm tăng nhu cầu tiêu 
thụ thủy sản và mặt hàng cá càng ngày đƣợc ƣa thích trong các bữa ăn hàng ngày của ngƣời dân 
châu Phi tạo ra lợi thế để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu thủy sang sang châu lục này. Nhà nƣớc 
cần nâng cao quan hệ hợp tác với các quốc gia ở khu vực này, hƣớng đến kí kết các hiệp định 
song phƣơng, đa phƣơng, khu vực nhằm khai thác lợi thế từ khu vực này. Đối với các doanh 
nghiệp, khi đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác châu Phi các doanh nghiệp nên lựa chọn 
những phƣơng thức giao hàng, thanh toán hợp lý để tránh trƣờng hợp nhà nhập khẩu không nhận 
hàng, ép giảm giá. Hợp đồng phải quy định rõ cơ quan giải quyết tranh chấp (trọng tài hay tòa án) 
để làm cơ sở cho việc giải quyết khi tranh chấp phát sinh. 

Thứ hai, tìm kiếm, phát triển mặt hàng thủy sản mới. Bên cạnh việc tìm kiếm và phát triển 
thị trƣờng mới, việc lựa chọn và phát triển các mặt hàng mới, mang lại nhiều giá trị hơn, đồng 
thời đảm bảo hạn chế các yếu tố về rào cản đối với các mặt hàng truyền thống nhƣ tôm hay cá tra, 
cá ba sa…cũng là vấn đề cần đƣợc chú trọng. Đánh bắt cá ngừ đại dƣơng đã phát triển ở Việt 
Nam từ những năm đầu thập niên 90, nhƣng phải đến những năm gần đây mới thật sự phát triển 
và có nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Bên cạnh đó còn có một số mặt hàng tiềm năng nhƣ bào ngƣ, 
vi cá,… Mặc dù là lĩnh vực khai thác chủ yếu của ngƣ dân miền Trung, tuy nhiên chúng ta gặp 
phải những vấn đề nhƣ việc khai thác còn tự phát, chƣa có lộ trình hợp lý, viêc áp dụng khoa học 

N 
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công nghệ cũng chƣa thành thạo và chuyên nghiệp. Trƣớc những vấn đề cần đối mặt trên, Chính 
phủ cũng nhƣ các doanh nghiệp cần nâng cao năng suất đánh bắt cũng nhƣ chất lƣợng sản phẩm. 
Ngƣ dân cần rút ngắn thời gian bảo quan từ biển vào bờ, đảm bảo yêu cầu về bảo quản, sơ chế, 
chế biến. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần có sự đầu tƣ trang thiết bị khai thác cụ thể đối với 
từng mặt hàng, đồng thời kiểm tra và quản lý việc thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm đối với mặt hàng này. Hơn nữa, vấn đề về đào tạo ngƣ dân cũng cần đƣợc đặt lên hàng đầu. 
Việc nâng cao trình độ hiểu biết về luật hàng hải quốc tế, ngoại ngữ, nâng cao năng lực sử dụng 
các thiết bị công nghệ đóng vai trò then chốt, nhất là khi việc đánh bắt cá ngừ đại dƣơng gắn với 
các ngƣ trƣờng xa bờ. 

Nhóm giải pháp x  hội 

Để có thể xuất khẩu thủy sản một cách hiệu quả và bền vững thì bên cạnh việc cần duy trì 
ổn định các tiêu chí về kinh tế mà cần phải quan tâm, duy trì đƣợc sự phát triển ổn định cả trong 
lĩnh vực xã hội. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng nhƣ Nhà nƣớc cần quan tâm đúng mức tới 
ngƣời lao động trên cả hai lĩnh vực việc làm và đời sống. 

Một là, giải quyết vấn đề việc làm cả về số lượng và chất lượng. Khi xuất khẩu thủy sản ổn 
định, để có thể duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng sẽ kéo theo những yêu cầu tăng cao về việc làm. 
Doanh nghiệp yêu cầu cao hơn về chất lƣợng lao động cũng nhƣ sẽ đáp ứng cho ngƣời lao động 
một mức lƣơng cao và ổn định hơn. Nhƣng hơn hết, các doanh nghiệp cần sự cống hiến hết mình 
cho công việc của ngƣời lao động. Do đó, việc ký kết với ngƣời lao động một hợp đồng lao động 
dài hạn là điều cần thiết. Điều này tạo niềm tin vững chắc cho ngƣời lao động vào công việc hiện 
tại. Ngoài việc yêu cầu lao động phải có tay nghề tốt khi tuyển dụng, trƣớc hết doanh nghiệp cũng 
phải nâng cao chất lƣợng của lao động vốn có trong doanh nghiệp hơn nữa để từ đó có thể nâng 
cao năng suất lao động. Các lao động liên quan trực tiếp tới chất lƣợng thủy sản xuất khẩu nhƣ 
công nhân chế biến, hậu cần đóng gói, xếp hàng… phải có trình độ tối thiểu đáp ứng đƣợc yêu 
cầu sử dụng đƣợc máy móc trong công đoạn của mình. Các doanh nghiệp cần lập ra những lớp 
bồi dƣ ng thêm tay nghề cho lao động cũng nhƣ có các chƣơng trình thúc đẩy chất lƣợng lao 
động để ngƣời lao động có thêm kiến thức chuyên môn cũng nhƣ nêu ra những kinh nghiệm của 
họ đóng góp cho doanh nghiệp. 

Hai là, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động, giảm khoảng cách giàu nghèo. 
Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng chính sách lƣơng thƣởng hậu hĩnh hay xây khu nhà ở 
cho công nhân của mình. Việc xây khu nhà ở cho công nhân sẽ giúp họ giảm đƣợc chi phí sinh hoạt 
và nhà ở cũng nhƣ có đƣợc sự an toàn an ninh hơn khi phải thuê nhà trọ nếu là lao động tỉnh ngoài. 
Thêm vào đó, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm hơn tới sức khỏe ngƣời lao động bằng cách tổ 
chức khám bệnh định kì. Công việc của các công nhân chế biến thủy sản phải làm việc trong nhà 
lạnh đôi khi ảnh hƣởng nhiều tới sức khỏe ngƣời lao động, đặc biệt là lao động nữ. Không chỉ có 
các doanh nghiệp xuất khẩu phải giúp đ  lao động của mình để nâng cao chất lƣợng cuộc sống mà 
Nhà nƣớc cũng cần bắt tay với doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho lao động thuê hoặc mua trả 
góp. Có các chính sách thúc đẩy của Nhà nƣớc, chắc chắn việc thực hiện sẽ dàng hơn. 

Nhóm giải pháp m i trường 

Để xuất khẩu thủy sản hiệu quả và bền vững, bên cạnh yếu tố về kinh tế nhƣ sản lƣợng và 
kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định về hạn chế ô nhiễm môi 
trƣờng. Đặc biệt, vấn đề về phát triển xanh hiện nay đang trở thành một xu hƣớng mới trong các 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Thứ nhất, nuôi tr ng thủy sản theo tiêu chu n VietGAP. VietGAP là tập hợp các tiêu chí 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm 
thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi hƣớng dẫn ngƣời sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lƣợng, an 
toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe, an sinh xã hội 
cho ngƣời lao động. Hiện nay Ứng dụng VietGAP đang đƣợc xem là cách tốt nhất để nghề nuôi 
trồng thuỷ sản ở ĐBSCL phát triển bền vững. Tiêu chuẩn VietGAP về thủy sản quy định cụ thể 
về các yếu tố môi trƣờng nhƣ: Cam kết bảo vệ môi trƣờng, Sử dụng và thải nƣớc, Kiểm soát địch 
hại, Bảo vệ những loài động vật có trong sách đỏ Việt Nam, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Thứ hai, sản xuất theo tiêu chu n quốc tế ISO 14000. ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản 
lý môi trƣờng do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào giảm thiểu các tác 
động ảnh hƣởng tới môi trƣờng và cải tiến liên tục các tiêu chuẩn về môi trƣờng. Bộ tiêu chuẩn 
ISO 14000 bao gồm: Tiêu chuẩn ISO 14001:2009 - Hệ thống quản lý môi trƣờng và Tiêu chuẩn 
ISO 19011:2013 - Hƣớng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lƣợng và môi trƣờng. Khi đạt đƣợc 
tiêu chuẩn ISO 14000, doanh nghiệp sẽ có thể phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi 
trƣờng, đồng thời nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Và đặc biệt sẽ góp 
phần tạo thuận lợi cho thủy sản Việt Nam gia nhập các thị trƣờng khó tính. 

Thứ ba, lắp đặt các hệ thống xử l  chất thải theo Quy chu n kỹ thuật quốc gia về nước thải 
chế biến thủy sản QCVN 11:2015/BTNMT. Mặc dù Nhà nƣớc đã đƣa ra quy chuẩn cụ thể đối với 
mức độ ô nhiễm đƣợc phép của nƣớc thải thủy sản, tuy nhiên do nhiều vấn đề mà đặc biệt là vấn 
đề chi phí lắp đặt, các doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản vẫn coi nhẹ vấn đề ô nhiễm môi 
trƣờng. Trong khi đó, nƣớc thải của hoạt động chế biến thủy sản thƣờng có lƣợng hữu cơ cao gây 
ô nhiễm nguồn nƣớc nếu không đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Chính vì vậy, Nhà nƣớc 
cần có những chính sách tuyên truyền, hỗ trợ vay vốn để  các doanh nghiệp lắp đặt các hệ thống 
xử lý chất thải, từ đó giảm tác động xấu tới môi trƣờng. 

Thứ tư, đề cao tầm quan trọng trong việc bảo vệ trữ lượng thủy sản tự nhiên. Mặc dù 
ngành thủy sản đã có những thành tựu trong việc hạn chế khai thác và gia tăng sản lƣợng nuôi 
trồng (46% sản lƣợng khai thác so với 54% sản lƣợng nuôi trồng năm 2020) tuy nhiên tỷ trọng 
sản lƣợng khai thác vẫn chiếm khá cao. Vì vậy chính phủ cần có chính sách hạn chế việc đánh bắt 
ồ ạt, tràn lan, đồng thời khuyến khích việc nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là những khu vực có điều 
kiện tự nhiên phù hợp nhƣ Thanh Hóa, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… Bên cạnh đó, vấn đề chất 
lƣợng chăn nuôi cũng cần đƣợc đặt lên hàng đầu. Nhà nƣớc bênh cạnh việc phát triển chất lƣợng 
con giống cần tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng các vùng nuôi an toàn, không có dịch 
bệnh, để có thể đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, chế biến. 

Nhƣ vậy, để nâng cao hiệu quả xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam trong bối cảnh 
hiện nay, tạo vị thế ngày càng vững chắc trên thị trƣờng thế giới, Nhà nƣớc cũng nhƣ các doanh 
nghiệp thuỷ sản chủ động mở rộng và đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu, tiếp cận, cập nhật thông 
tin một cách đầy đủ và chính xác, đánh giá đúng khả năng sản xuất và mạnh dạn đầu tƣ đổi mới 
trang thiết bị, nâng cao chất lƣợng hàng thuỷ sản xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thƣơng mại, tận 
dụng tối đa các lợi thế vẫn đƣợc coi là thế mạnh của Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 
https://vasep.com.vn/ (Trang thông tin của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam) 

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm và thủy sản, (2019), Công văn số 2020/QLCL-CL1 về việc quy định mới về an toàn thực phẩm 

thủy sản xuất khẩu vào EU. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (2021), Công văn số 859/BNN-QLCL về việc tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, 

an toàn thực phẩm thủy sản. 
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Triển vọng ứng dụng c ng nghệ 

Blockchain trong kế toán kiểm toán  

ở Việt Nam 

Đỗ Thị Thùy Vân - CQ58/22.01CLC 

ông nghệ ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ kéo theo đó là những mức 

độ ảnh hƣởng ngày càng lớn đến đời sống con ngƣời nói chung và các lĩnh 

vực hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Trong đó, nghề nghiệp Kế toán Kiểm 

toán cũng không nằm ngoài xu hƣớng. Công nghệ Blockchain xuất hiện và một lần 

nữa ngành Kế toán, Kiểm Toán lại đứng trƣớc sự thay đổi.  Kết quả khảo sát các kế 

toán, kiểm toán viên và nhà quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã cho thấy hiểu 

biết của các chủ thể có liên quan về công nghệ Blockchain trong kế toán kiểm toán còn 

nhiều hạn chế, đồng thời tâm lý e dè, ngại thay đổi trở thành rào cản cho việc áp dụng 

công nghệ mới trong lĩnh vực này. 

Khái niệm c ng nghệ Blockchain 

Theo khía cạnh kỹ thuật, Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lƣu trữ 

thông tin trong các khối thông tin đƣợc liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng 

theo thời gian. Một dữ liệu đã đƣợc mạng lƣới chấp nhận thì sẽ không có cách nào 

thay đổi đƣợc nó. 

Theo khía cạnh kế toán - kiểm toán, Blockchain là một công nghệ cho phép 

truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa vào hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tƣơng 

tự nhƣ cuốn sổ cái kế toán hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số. Các bên tham gia chỉ 

cần xây dựng một mạng sổ cái chia sẻ tất cả thông tin giao dịch, khi một thành viên 

cập nhật thông tin thì tất cả các thành viên còn lại đƣợc phép xem, đọc... 

Đ c điểm c ng nghệ Blockchain 

Có ba loại ứng dụng Blockchain chính: 

Loại 1: Blockchain 1.0: Tiền tệ và dịch vụ liên quan đến chuyển tiền nhƣ cơ chế 

thanh toán và dịch vụ chuyển tiền. Các loại tiền tệ có thể có các tính năng khác nhau nhƣ 

đƣợc gắn với một loại tiền tín tệ hoặc hóa tệ nhƣng bản chất của chúng vẫn giữ nguyên. 

Loại 2: Blockchain 2.0: Hợp đồng thông minh - là một loại giao thức máy tính 

nhằm tạo điều kiện kỹ thuật số, xác minh hoặc thực thi đàm phán hoặc thực hiện hợp 

đồng. Hợp đồng thông minh cho phép việc thực hiện các giao dịch đáng tin cậy mà 

C 
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không có bên thứ ba, các giao dịch này có thể theo dõi và không thể đảo ngƣợc. Hợp 

đồng thông minh có thể đại diện cho cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, thế chấp và tài 

sản thông minh. Blockchain 2.0 bổ sung đƣợc giới thiệu và chúng có tiềm năng trong 

các lĩnh vực khác ngoài tiền điện tử, ví dụ nhƣ hợp đồng ngoại quan, giao dịch nhiều 

chữ ký… 

Loại 3: Blockchain 3.0: Công nghệ này đƣợc áp dụng trong các lĩnh vực chính 

phủ, y tế, khoa học,... hệ thống Blockchain 3.0 vƣợt ra ngoài thị trƣờng tài chính và 

bao gồm chính phủ, nghệ thuật, văn hóa và khoa học.  Ví dụ là hệ thống bỏ phiếu 

Blockchain, hệ thống tên miền phi tập trung - Namecoin, các ứng dụng chống kiểm 

duyệt nhƣ Alexandria và Ostel và nhiều ứng dụng khác sử dụng tính chất biến hình và 

minh bạch của Blockchain để thúc đẩy tự do, dân chủ và phân bổ tài sản công bằng. 

Với Blockchain, chúng ta có thể tƣởng tƣợng một thế giới trong đó các hợp đồng 

đƣợc nhúng trong mã kỹ thuật và đƣợc lƣu trữ, cơ sở dữ liệu đƣợc chia sẻ, nơi chúng 

đƣợc bảo vệ khỏi việc xóa, giả mạo và sửa đổi. Các trung gian nhƣ luật sƣ, môi giới và 

nhân viên ngân hàng có thể không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, cho đến nay, nó 

không tạo ra tác động đáng kể đến hoạt động cốt lõi của hệ thống thanh toán và ngân 

hàng, mặc dù nhiều ngân hàng, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Anh và 

Ngân hàng Canada với Dự án Jasper đang đánh giá một cách cẩn trọng ý nghĩa có thể 

của công nghệ Blockchain. 

Ảnh hưởng của c ng nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và 

những y u cầu trong quá trình áp dụng 

Ảnh hưởng của công nghệ B ockchain trong  ĩnh vực kế toán 

Xu hƣớng của công nghệ này có khả năng biến đổi lĩnh vực kế toán, bằng cách 

thay đổi cách làm việc của kế toán viên. tác động của Blockchain đối với kế toán bao 

gồm các tác động chính sau: 

Một là, cơ sở dữ liệu an toàn và minh bạch: Blockchain trong lĩnh vực kế toán sẽ 

cung cấp cơ sở dữ liệu rất tuyệt vời để theo dõi dữ liệu và hàng hóa khi chúng di 

chuyển thông qua các chuỗi và tổ chức cung ứng. 

Hai là, tính xác thực đầy đủ của các bên/giao dịch: Blockchain sẽ xác minh hoạt 

động thanh toán và thời gian thanh toán, đảm bảo tính xác thực của các giao dịch và 

giảm thiểu rủi ro cho các bên trong giao dịch. Bởi khi giao dịch diễn ra trong sổ cái 

Blockchain, nó không chỉ cập nhật trong thời gian thực mà giao dịch này còn đƣợc 

đóng ngay lập tức sau khi hoàn thành. Blockchain giúp ngăn chặn thao tác thay đổi dữ 

liệu và tránh gian lận. 

Ba là, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu tài chính, việc thao túng, 

làm sai lệch hoặc phá hủy chúng thực tế là không thể. 
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Bốn là, kết thúc phƣơng thức kế toán truyền thống, Blockchain đã sẵn sàng nâng cấp 

các phƣơng thức lập hóa đơn, chứng từ, hợp đồng và xử lý thanh toán truyền thống trên tất 

cả các ngành, nó cho phép ghi đồng thời cả hai mặt của giao dịch vào sổ cái chung. 

Năm là, kế toán viên có thể phát triển nghiệp vụ và chuyên môn theo chiều sâu, 

làm cho quá trình kế toán nhanh hơn, chính xác hơn. 

Sáu là, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, giúp giảm thời gian trễ từ khi 

thông tin đƣợc yêu cầu đến khi đƣợc cung cấp, dẫn đến hiệu suất đƣợc cải thiện. 

Ảnh hưởng của c ng nghệ Blockchain đến c ng tác kiểm toán 

Với quy trình kiểm toán nhƣ hiện nay, hoạt động kiểm toán là khá tốn kém cả về 

thời gian và chi phí cho các bên liên quan. Nó cũng liên quan đến rất nhiều nghiệp vụ 

nhƣ kiểm toán đơn, đặt hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn và hồ sơ thanh toán đƣợc duy 

trì bởi các tổ chức và cần có xác minh của bên thứ ba. 

Blockchain cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu của các tệp điện tử thông qua việc sử 

dụng chuỗi băm và in dấu vân tay kỹ thuật số, tức là một giao dịch khi đƣợc thỏa thuận 

và ghi lại, nó không bao giờ có thể thay đổi. Blockchain cuối cùng cho phép các dấu 

vết kiểm toán có thể theo dõi, tự động hóa các quy trình kiểm toán và xác thực giao 

dịch. Chi phí và thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán sẽ giảm đáng kể. 

Blockchain có khả năng cung cấp dữ liệu chất lƣợng tốt hơn so với cách cung 

cấp truyền thống. Tính minh bạch của Blockchain cung cấp khả năng hiển thị tất cả các 

giao dịch cho ngƣời dùng đƣợc chấp thuận. 

Với Blockchain, công việc của kiểm toán viên sẽ tập trung nhiều hơn vào công 

nghệ. Joes Shamon, nhà lãnh đạo kiểm toán quốc gia tại Top Five Firm RSM đã chia sẻ: 

“Thay vì làm việc với nhân viên kế toán của khách hàng, kiểm toán viên sẽ làm việc 

nhiều hơn với bộ phận IT, hoặc kiểm toán viên phải duy trì hiểu biết về dữ liệu và phân 

tích, có kỹ năng dịch các mẫu dữ liệu thành các bằng chứng kiểm toán có liên quan.” 

Trong dài hạn, hoạt động kiểm toán phần lớn sẽ đƣợc thực hiện một cách tự động 

và hoạt động này đƣợc tiến hành liên tục thay vì chỉ đƣợc thực hiện định kỳ vài tháng 

trong năm. Công cụ này sẽ tăng cƣờng kiểm soát gian lận và quản lý rủi ro, cũng nhƣ 

loại bỏ một số phần kiểm tra kỹ lƣ ng bằng tay. 

Trong tƣơng lai, với việc triển khai Blockchain, các công việc kiểm toán lớn với 

nhiều nhân viên có thể đƣợc cắt giảm xuống chỉ còn vài nhân viên. Tuy nhiên, giao 

dịch đƣợc ghi lại trong một Blockchain vẫn có thể là lừa đảo, do đó cần có kiểm toán 

viên nhƣng bản chất nghiệp vụ của họ có thể đƣợc thay đổi để cải thiện. Nhiều nhà 

cung cấp lớn nhƣ Microsoft, SAP hay Deloitte đang bắt đầu cung cấp các công nghệ 

liên quan đến Blockchain. Tuy nhiên, các giải pháp đang ở giai đoạn ban đầu. 
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Thảo luận và kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ứng dụng công nghệ Blockchain trong kế toán 

kiểm toán còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Mặc dù nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan 

tâm đến ứng dụng công nghệ trong kinh doanh nhƣng phần lớn họ không quan tâm đến 

ứng dụng công nghệ trong công tác kế toán kiểm toán và việc đào tạo nhân lực trong 

lĩnh vực này vẫn chƣa đƣợc chú trọng. Với kết quả khảo sát thực tế, có thể thấy việc áp 

dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán kiểm toán ở Việt Nam có lẽ còn ở 

trong tƣơng lai và liệu công nghệ này có thể triển khai trên thực tế hay không còn phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố. từ đó đƣa ra một số kiến nghị để nâng cao sự hiểu biết và 

khả năng ứng dụng Blockchain trong hoạt động kế toán kiểm toán tại Việt Nam: 

Thứ nhất, đối với các kế toán viên và kiểm toán viên cần thƣờng xuyên cập nhật 

kiến thức về những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực của mình, cần nâng cao các kỹ 

năng công việc, đặc biệt là kỹ năng công nghệ thông tin để khi áp dụng công nghệ 

mới, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và vận dụng vào công việc của mình. Thứ  hai, 

đối với doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo cũng nhƣ cập nhật kiến thức về công 

nghệ Blockchain cho nhà quản trị, kế toán viên và kiểm toán viên. Thứ ba, đối với Nhà 

nƣớc cần tập trung xây dựng hành lang pháp lý làm cơ sở cho ứng dụng công nghệ 

Blockchain cho công tác kế toán, kiểm toán ở Việt Nam. Thứ tư, đối với cơ sở đào tạo, 

các trƣờng đại học, học viện cần thƣờng xuyên tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn 

hoặc khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học về Blockchain. 

Kết luận 

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với những ứng dụng ngày càng nhiều của công 

nghệ trong mọi lĩnh vực đã và đang thay đổi một cách toàn diện nhiều lĩnh vực của nền 

kinh tế, trong đó có lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Theo nhƣ kết quả của nhóm nghiên 

cứu, công nghệ Blockchain trong ứng dụng kế toán kiểm toán còn mới mẻ trên thế giới 

cũng nhƣ ở Việt Nam. Do đó đề công nghệ này thực sự đƣợc áp dụng và sử dụng rộng 

rãi có lẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực của các bên liên quan, đặc biệt là chúng ta cần có 

sự hỗ trợ tích cực từ phía các cơ quan chức năng trong việc xây dựng hành lang pháp lý 

mở đƣờng cho triển vọng áp dụng công nghệ mới này ở Việt Nam trong thời gian tới. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Andersen,N.(2017).Blockchain Technology. Agame-changer in accounting. 

Probst,L.et al.(2016).Blockchain Applications & Services. 

http://www.khoahockiemtoan.vn/1010-1-ndt/blockchain-tuong-lai-cua-viec-luu-giu-ho-so.sav 
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Sự cần thiết và các cách thức nghi n cứu 

các chuẩn mực kế toán, kiểm toán  

trong quá trình học tập các m n học 

chuyên ngành 

Nguyễn Tiến Cường - CQ57/11.05CLC 

Hoàng  hương Thảo - CQ57/22.04CLC 

ệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam đƣợc ban hành và cập nhật 

liên tục theo sự phát triển của hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc 

tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam phát 

triển và hội nhập. Vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán 

ngay trong quá trình học các môn học chuyên ngành sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về 

các thuật ngữ, các nguyên tắc, các kỹ thuật và thủ tục cơ bản về kế toán, kiểm toán, 

hiểu rõ hơn về kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, nhanh chóng thích ứng với thực tế 

khi ra trƣờng. Tuy nhiên, hiện nay còn không ít sinh viên chƣa thực sự quan tâm đến 

việc nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán do chƣa hiểu hết tầm quan 

trọng của việc nghiên cứu hoặc chƣa có đƣợc  phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp, hoặc 

có nghiên cứu nhƣng chƣa hiểu đƣợc nội dung của từng chuẩn mực. 

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán là gì? 

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán là những văn bản đƣợc xây dựng dựa trên nền 

tảng lý thuyết kế toán, kiểm toán và cơ sở nguồn là Luật kế toán, Luật kiểm toán của 

từng quốc gia và các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Các chuẩn mực này đƣa ra 

những nguyên tắc cơ bản và các quy định có tính nguyên tắc, mực thƣớc về phƣơng 

pháp kỹ thuật chủ yếu trong kế toán, kiểm toán, những hƣớng dẫn thể thức áp dụng các 

nguyên tắc và phƣơng pháp cơ bản đó trong quá trình kế toán, kiểm toán. 

Trong hoạt động Kế toán, Kiểm toán, chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán có ý nghĩa 

rất quan trọng, cụ thể là: 

Thứ nhất, chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán là những quy định pháp lý, là thƣớc 

đo chung về công việc Kế toán, Kiểm toán và dùng để điều tiết hành vi của các Kế 

toán, Kiểm toán viên và các bên theo hƣớng đạo và mục tiêu xác định. 

Thứ hai, các chuẩn mực này đƣợc coi là đƣờng lối chung để giúp cho các Kế 

toán, Kiểm toán viên thực hiện và hoàn thành các mục tiêu công việc của mình. Nó là 

H 
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thƣớc đo đánh giá về khả năng cũng nhƣ hiệu quả làm việc của mỗi Kế toán, Kiểm 

toán viên trong quá trình thực hiện công việc của mình. 

Thứ ba, ngoài việc có ý nghĩa với các Kế toán, Kiểm toán viên, nó cũng có ý 

nghĩa rất lớn đối với các bên liên quan trong việc phối hợp với các Kế toán, Kiểm toán 

viên trong quá trình họ thực hiện công tác hay xử lý một số vấn đề liên quan đến 

chuyên ngành này. 

Sự cần thiết nghi n cứu các chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong quá trình 

học tập các m n chuy n ngành 

Có thể nói, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán là nền móng giúp sinh viên có thể 

học tốt các môn chuyên ngành kế toán, kiểm toán vì nó là kim chỉ nam giúp sinh viên 

biết rõ hơn về công việc kế toán, kiểm toán trong thực tiễn. Chính vì vậy, đối với mỗi 

sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán cần phải nghiên cứu chuẩn mực kế toán, 

kiếm toán trong quá trình học các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, đề: 

Có thể hiểu rõ hơn về bản chất các khái niệm, nguyên tắc kế toán, kiểm toán, 

xem chúng đƣợc diễn giải nhƣ thế nào trong các chuẩn mực kế toán, kiểm toán…. 

Hiểu đƣợc mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn của các khái niệm, nguyên tắc 

và nội dung công việc kế toán, kiểm toán. Từ đó hình dung rõ ngƣời làm kế toán, kiểm 

toán đƣợc làm gì, không đƣợc làm gì, cần phải làm gì, làm nhƣ thế nào... trong công 

việc chuyên môn sau này, từ đó có thể đáp ứng ngay đƣợc yêu cầu của công việc khi 

mới ra trƣờng, dễ dàng chinh phục nhà tuyển dụng hơn... 

Các cách thức nghi n cứu các chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong quá 

trình học tập các m n chuy n ngành 

Cách 1: Đọc toàn bộ chuẩn mục, xem sơ bộ về quy định chung của chuẩn mực 

(phạm vi áp dụng, mục tiêu, giải thích các thuật ngữ), sau đó đọc kỹ hơn nội dung 

chuẩn mực (quy định xử lý công việc kế toán, kiểm toán trong từng bối cảnh, từng 

khía cạnh cụ thể của công việc) và hƣớng dẫn áp dụng cụ thể... Hơn nữa, ngƣời học 

còn so sánh để thấy đƣợc sự giống và khác nhau giữa chuẩn mực kế toán, kiểm toán cũ 

và mới, tìm ra sự khác biệt và nguyên nhân, đạo lý của sự thay đổi..., cũng có thể so 

sánh chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam với chuẩn mực của quốc gia khác, chuẩn 

mực quốc tế để thấy sự khác biệt (nếu có) và tìm hiểu nguyên nhân... 

Cách 2: Chỉ đọc những nội dung liên quan trực tiếp đến phần đang học, ví dụ khi 

nghiên cứu về lý thuyết kế toán, kiểm toán, ngƣời học có thể so sánh giữa  khái niệm, 

thuật ngữ nào đó về  kế toán, kiểm toán đã đƣợc nêu ra trong giáo trình với khái niệm, 

thuật ngữ đó về  kế toán, kiểm toán đã đƣợc nêu ra trong chuẩn mực kế toán, kiểm toán 
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Việt Nam, chuẩn mực của quốc gia khác hay chuẩn mực quốc tế để thấy sự khác biệt 

(nếu có) và tìm hiểu nguyên nhân... Còn khi nghiên cứu môn học nghiệp vụ ( kế toán 

tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính...) thì ngƣời học lại quan tâm đến nội dung 

chuẩn mực (quy định xử lý công việc kế toán, kiểm toán trong từng bối cảnh, từng 

khía cạnh cụ thể của công việc) và hƣớng dẫn áp dụng cụ thể...và cũng có thể so sánh 

chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam với chuẩn mực của quốc gia khác, chuẩn mực 

quốc tế để thấy sự khác biệt (nếu có) và tìm hiểu nguyên nhân... 

Cách 3: Tùy theo bối cảnh cụ thể khi nghiên cứu vấn đề mà có thể kết hợp cả 2 

cách trên một các linh hoạt để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu (ví dụ khi viết luận văn, 

luận án, khi nghiên cứu để bổ sung, đổi mới chuẩn mực...). 

Đồng thời, cũng cần hiểu rằng, việc nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, 

kiểm toán của ngƣời học bằng nhiều phƣơng thức nhƣ: Thông qua bài giảng trên lớp 

của giáo viên, ngƣời học tự nghiên cứu theo yêu cầu, hƣớng dẫn của giảng viên, thông 

qua việc thảo luận theo nhóm, hoặc tham gia các hoạt động có liên quan khác nhƣ Hội 

thảo khoa học, cuộc thi Festival kế toán, kiểm toán… 

Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán bao gồm các chuẩn mực chuyên môn và 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Nhƣ vây, bên cạnh việc nghiên cứu các chuẩn mực 

về chuyên môn, việc nghiên cứu chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp cũng vô cùng cần 

thiết. Bác Hồ đã nói “Người có tài mà không có đức thì là người vô dụng, người có 

đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Nhƣ vậy, ngƣời cán bộ giỏi thật sự phải 

là ngƣời vừa có tài lại vừa có tâm, vừa có nghiệp vụ lại vừa có đạo đức. 

Trong giai đoạn hiện nay, trong công tác Kế toán, Kiểm toán, bên cạnh những 

con ngƣời vừa có tài, vừa có tâm nhƣ trên, vẫn còn một số bộ phận có nghiệp vụ tốt 

nhƣng đạo đức không tốt hay tồi tệ hơn là vừa kém nghiệp vụ lại vừa không có tâm. 

Những con ngƣời này do không tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực về đạo đức nên 

đã vô tình hay cố ý gây ra sai phạm trong quá trình công tác của mình, gây ảnh 

hƣởng không nhỏ đến uy tín của ngành, thiệt hại cho nền kinh tế, dẫn đến sự phản 

ứng mạnh mẽ của công chúng… Vì vậy, để thực hiện tốt và đảm bảo an toàn trong 

công tác Kế toán, Kiểm toán, sinh viên cần phải nghiên cứu cả các chuẩn mực đạo 

đức trong nghề nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình Chu n mực Kế toán quốc tế - Nhà xuất bản Tài chính 

Chu n mực kế toán Việt Nam (VAS). 
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Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ  

hoạt động cho vay của ngân hàng 

thương mại 
Nhữ Thị Thương - CQ58/21.01 

iểm soát nội bộ luôn là vấn đề quan trọng đối với các ngân hàng thƣơng mại trên thế 

giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là công cụ quản trị rủi ro hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng thƣơng mại. Hiện nay, một trong những nguyên nhân quan 

trọng dẫn đến nợ xấu của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tăng trong thời gian qua là công 

cụ kiểm soát nội bộ chƣa thực sự phát huy hiệu quả. 

Khái quát về kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

Theo Chuẩn mực Kiểm toán về Đánh giá rủi ro và Kiểm soát nội bộ (ISA 400) của Liên 

đoàn Kế toán quốc tế thì: “Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm toàn bộ các chính sách và thủ tục 

(các loại hình kiểm soát) đƣợc áp dụng bởi nhà quản lý của đơn vị nhằm đảm bảo việc thực hiện 

các mục tiêu đã định nhƣ: thực hiện hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật, bám sát chủ trƣơng 

mà nhà quản lý đã đặt ra; bảo vệ tài sản; ngăn ngừa và phát hiện gian lận và sai sót; đảm bảo sự 

đầy đủ và chính xác của các thông tin kế toán; lập báo cáo tài chính tin cậy, đúng thời hạn”. 

Tại Việt Nam, theo Thông tƣ số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà 

nƣớc: “Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, 

cơ cấu tổ chức của ngân hàng thƣơng mại, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài đƣợc xây dựng phù 

hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tƣ này và các quy định của pháp luật có 

liên quan và đƣợc tổ chức thực hiện nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi 

ro và đạt đƣợc yêu cầu đề ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, 

kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ”. 

Có thể thấy, kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay là việc kiểm tra, giám sát đối với các cá 

nhân, bộ phận trong việc thực hiện cơ chế chính sách, quy trình, quy định nội bộ về cho vay 

nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng thƣơng mại đạt đƣợc các mục tiêu đề ra, đồng thời 

tuân thủ các quy định của pháp luật về cho vay. 

Thực trạng kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay trong các ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

Tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, công tác kiểm soát hoạt động cho vay theo hai 

phƣơng thức giám sát từ xa và kiểm tra trực tiếp. Việc giám sát từ xa hoạt động cho vay đƣợc 

thực hiện hàng ngày trên cơ sở các chỉ tiêu giám sát thông qua các kênh thông tin nhƣ báo cáo 

thống kê theo chế độ thông tin báo cáo, các văn bản chỉ đạo nội bộ, qua khai thác thông tin trên 

hệ thống phần mềm của mỗi ngân hàng thƣơng mại. Công tác kiểm tra trực tiếp (kiểm tra tại 

chỗ) đƣợc thực hiện thông qua hoạt động kiểm tra, xem xét, xác minh, đối chiếu. 

K 
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Đánh giá chung thực trạng kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiện 
nay cho thấy: 

Trong những năm gần đây, các ngân hàng thƣơng mại đã nhận thức rất rõ vai trò của 
công cụ kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro, tăng lợi nhuận cho ngân hàng thƣơng mại và 
củng cố vị thế giá cổ phiếu trên thị trƣờng chứng khoán. Do đó, các cấp quản lý đã quan tâm 
đến công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về các mặt hoạt động kinh doanh trong toàn bộ hệ 
thống ngân hàng thƣơng mại và tại mỗi chi nhánh ngân hàng thƣơng mại. Trong đó, chú trọng 
đến kiểm tra về hoạt động cho vay. Số lƣợng các cuộc kiểm tra có xu hƣớng tăng lên. Việc mở 
rộng quy mô hoạt động kinh doanh đi kèm với kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc tăng 
trƣởng đƣợc ổn định và an toàn. Kiểm soát nội bộ giúp phát hiện các sai sót trong nghiệp vụ 
cho vay, đƣa ra các kiến nghị để khắc phục, sửa sai hạn chế các sai sót có tính hệ thống, lặp đi 
lặp lại trong một thời gian dài tiềm ẩn những rủi ro nhƣng không bị phát hiện. 

Đồng thời, các ngân hàng thƣơng mại ban hành các quy chế, quy trình cho vay cụ thể 
bằng văn bản. Quy trình cho vay đƣợc cán bộ tác nghiệp tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, 
đúng quy định hiện hành, đƣợc thống nhất từ Hội sở đến các chi nhánh trực thuộc. Cán bộ thực 
hiện cho vay đã bám sát quy trình từ khâu tiếp nhập hồ sơ, thẩm định, giải ngân, giám sát sử 
dụng vốn sau cho vay nên đã khắc phục đƣợc những hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Ngoài ra, công tác kiểm soát nội bộ đƣợc triển khai có kế hoạch và thực hiện đúng quy 
trình, nghiệp vụ. Qua kiểm tra đã phát hiện ra một số sai sót, lỗi tác nghiệp trong công tác cho 
vay và kiến nghị chỉnh sửa kịp thời. Với những tồn tại, sai phạm lớn (vay ké, xâm tiêu...) đã đề 
xuất biện pháp xử lý phù hợp làm tăng tính răn đe và giảm bớt các vi phạm của cán bộ tín dụng, 
chi nhánh trực thuộc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc thì thực tế tổ chức và hoạt động của hệ 
thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thƣơng mại hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều bất cập. 

Thứ nhất: Một số ngân hàng thƣơng mại chƣa ban hành quy chế, hƣớng dẫn phƣơng 
pháp kiểm tra giám sát, chƣa có công cụ hữu hiệu để thực hiện giám sát từ xa; việc giám sát còn 
mang tính thủ công, chƣa đƣợc hệ thống, chƣa đồng bộ. 

Thứ hai: Khách hàng vay vốn không tuân thủ và không thực hiện đúng quy định của 
pháp luật trong quan hệ vay vốn; có những thủ đoạn tinh vi nhằm che dấu thực trạng tài chính 
và hoạt động kinh doanh, né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng trong việc sử dụng vốn. 

Thứ ba: Việc xử lý trách nhiệm của cá nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm, trách nhiệm 
ngƣời đứng đầu các chi nhánh ngân hàng thƣơng mại đƣợc kiểm tra có thời điểm chƣa kiên 
quyết, chƣa đủ sức răn đe để ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm xảy ra, các tồn tại sai phạm 
vẫn lặp đi lặp lại mặc dù đã đƣợc cảnh báo. 

Thứ tư: Các chi nhánh ngân hàng thƣơng mại chƣa thực sự quyết liệt trong xử lý các tồn 
tại, sai sót đƣợc phát hiện qua kiểm tra, kiểm soát nội bộ dẫn đến hiệu lực, hiệu quả của công 
tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chƣa cao. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay của ngân hàng 
thương mại 

Thứ nhất: Nâng cao chất lượng ngu n nhân lực làm công tác kiểm soát nội bộ. Cần xây 
dựng bộ tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết 
pháp luật, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ làm công tác kiểm soát nội bộ. Cán bộ làm công 
tác kiểm soát nội bộ ngoài việc đáp ứng các tiêu chí về trình độ chuyên môn, cần có kinh 
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nghiệm trải qua thời gian làm trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh để có sự am hiểu, 
cái nhìn toàn diện hơn đối với lĩnh vực công việc đảm nhiệm, đƣa ra những đánh giá xác thực 
hơn về đối tƣợng đƣợc kiểm tra. Bên cạnh đó, các chi nhánh ngân hàng thƣơng mại hay hội sở 
chính ngân hàng thƣơng mại cần quan tâm đào tạo, bồi dƣ ng nâng cao trình độ công tác cho 
cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ bằng việc cho cán bộ đi tham dự các lớp học bồi 
dƣ ng, nâng cao trình độ chuyên môn. 

Thứ hai: Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của công tác kiểm soát nội bộ. Áp 
dụng theo mô hình Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ chuyên trách, độc lập với các phòng 
nghiệp vụ khác, chỉ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ, mọi 
quyền lợi nhƣ lƣơng, thƣởng và chế độ đƣợc thanh toán tại trụ sở chính theo các quy định của 
các ngân hàng thƣơng mại đảm bảo tính chuyên môn hóa trong nghiệp vụ và tính độc lập trong 
công việc. Thay đổi phƣơng pháp kiểm tra theo hƣớng: Tăng cƣờng giám sát hệ thống, xây 
dựng và ban hành cẩm nang phƣơng pháp giám sát từ xa. Hoạt động kiểm tra trực tiếp tập trung 
kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ ngay sau khi giao dịch diễn ra để có 
thể chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời. Ban hành quy chế đoàn kiểm tra, quy định về xử lý trách 
nhiệm đối với các sai phạm, đủ sức răn đe nhằm hạn chế tối đa các tồn tại phát sinh; Trao quyền 
nhất định cho các trƣởng đoàn kiểm tra để có thể phát huy vai trò khi tổ chức kiểm tra. 

Thứ ba: Đảm bảo chất lượng khâu kiểm tra sau cho vay. Về kiểm tra sử dụng vốn vay, 
các chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cần tăng cƣờng tần suất kiểm tra hoạt động kinh doanh để 
nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của khách hàng, khả năng tài chính, hiện trạng tài sản... 
đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đồng thời, có các biện pháp kịp thời 
trong trƣờng hợp phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn thua lỗ hoặc có dấu 
hiệu tẩu tán tài sản... Đối với các khách hàng lớn, khi kiểm tra sau cho vay cần có sự tham gia 
của cán bộ kiểm soát để đánh giá khách quan về khách hàng. Về kiểm tra tài sản bảo đảm: 
ngoài kiểm tra sử dụng vốn cần phải thƣờng xuyên kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay. Việc 
kiểm tra tài sản bảo đảm là rất cần thiết để hạn chế rủi ro hoạt động cho vay khi phải xử lý tài 
sản để thu hồi nợ. 

Thứ tư: Hoàn thiện các vấn đề về truyền thông. Ngân hàng cần thực hiện truyền thông 
tới mỗi cá nhân giúp cho các cá nhân hiểu rõ công việc của mình cũng nhƣ ảnh hƣởng của nó 
đến các cá nhân khác để từ đó có những hành động phù hợp với mục tiêu chung. 

Thứ năm: Cần tăng cường hoàn thiện hệ thống thông tin trong ngân hàng. Để làm đƣợc 
điều này cần đầu tƣ hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, phát triển hệ thống quản lý nội 
bộ nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô và mức độ hoạt động của ngân hàng, 
cũng nhƣ yêu cầu quản trị điều hành hệ thống. 

Kết luận 

Hệ thống kiểm soát nội bộ có vị trí và vai trò quan trọng trong các tổ chức nói chung và 
ngân hàng thƣơng mại nói riêng. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ khoa học và hữu hiệu sẽ 
giúp các ngân hàng thƣơng mại hạn chế đƣợc các rủi ro gặp phải, nâng cao hiệu quả kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh, giúp đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nang-cao-hieu-qua-kiem-soat-noi-bo-hoat-dong-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-

mai-344070.html 

https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/tang-cuong-kiem-soat-noi-bo-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-332982.html 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/kiem-soat-noi-bo-trong-ngan-hang-thuong-mai-kinh-nghiem-the-gioi-va-bai-hoc-

cho-viet-nam-64510.htm 
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 iệu c ng nghệ Blockchain có đe dọa 

đến nghề kế toán trong tương lai? 
Trần Thanh Hòa - CQ57/21.06 

âu hỏi “Liệu công nghệ blockchain có đe dọa đến nghề kế toán trong tƣơng lai?” 

xuất phát từ thực tế là blockchain thƣờng đƣợc nhắc đến nhƣ một hệ thống sổ cái 

phân tán. Nếu một cuốn sổ cái đƣợc phân tán thay vì đƣợc xử lý tập trung thì liệu 

điều này có làm cho những vai trò kế toán cụ thể trở nên dƣ thừa không? 

Blockchain là gì? 

Blockchain (chuỗi khối) là một hệ thống mà tất cả mọi giao dịch và liên lạc đƣợc ghi lại 

và đƣợc liên kết với nhau bằng mã hóa mà tất cả mọi ngƣời trong hệ thống đều có thể xem và 

xác minh tính chính xác của các thông tin. Mọi thông tin, mọi giao dịch đều đƣợc ghi lại trong 

các block (khối) trong một chuỗi thời gian. Điểm ƣu việt đáng chú ý nhất của Blockchain là 

minh bạch và bảo mật. 

Tính minh bạch có đƣợc do Blockchain đảm bảo rằng các khối một khi đã đƣợc ghi lại thì 

sẽ không bao giờ có thể bị giả mạo hoặc thay đổi bởi bất kỳ ai. Không cần một bên thứ ba riêng lẻ 

nhƣ nhà nƣớc hay một trung gian tài chính, mỗi một khối mới hay chính là mỗi giao dịch mới 

xuất hiện thì cả mạng lƣới sẽ biết ngay lập tức và khối đó sẽ đƣợc xác minh nhờ tất cả thành viên 

trên hệ thống để đảm bảo giao dịch đó đang thực hiện và tính năng này đảm bảo cho sự công 

bằng và minh bạch cho cả hệ thống. Điều này cho thấy không có nguy cơ lừa đảo hay tham nhũng 

trong Blockchain vì mọi giao dịch đều đƣợc xác minh từ rất nhiều nguồn cùng một lúc lúc. 

Tính bảo mật có đƣợc do Blockchain lƣu giữ thông tin trên một mạng gồm trăm nghìn, 

hàng triệu máy tính cá nhân khiến cơ sở dữ liệu không chỉ phân cấp mà còn phân tán độc lập. 

Điều này có nghĩa là không có máy chủ cũng không một ai có quyền sở hữu và quản lý hệ thống 

mà toàn bộ mọi ngƣời trong hệ thống đều có quyền hạn tƣơng đƣơng và đều giúp vận hành hệ 

thống. Nếu chỉ có một máy chủ, một trung tâm điều khiển thì chỉ cần tấn công vào nó là có thể 

đánh sập cả hệ thống. Nhƣng với mạng lƣới phân tán độc lập của Blockchain, nếu một máy bị tấn 

công chỉ có máy đó bị ảnh hƣởng, phần còn lại của hệ thống vẫn đƣợc bảo đảm an toàn. Điều đó 

có nghĩa Blockchain an toàn hơn nhiều so với khi các hệ thống lƣu giữ thông tin truyền thống. 

Những cơ hội dành cho kế toán viên khi áp dụng Blockchain ở Việt Nam là gì? 

Thứ nhất, Blockchain mang lại cơ hội nâng cao hiệu quả cho công tác kế toán. 

Blockchain đã tự động hóa một phần đáng kể công việc kế toán, giúp sử dụng hiệu quả nguồn 

lực, tiết kiệm thời gian, tiếp cận hệ thống kế toán quốc tế. Kế toán viên có thể thu thập đƣợc đầy 

đủ các thông tin về các giao dịch kinh tế tài chính có hệ thống từ dữ liệu trên Blockchain mà 

trƣớc đây rất khó khăn mới có thể thu thập đƣợc. 

Thứ hai, Blockchain giúp kế toán viên kiểm soát dữ liệu, thông tin. Bằng các thủ tục 

kiểm soát đặt sẵn trong các hệ thống, công nghệ Blockchain đảm bảo các dữ liệu, thông tin thu 

thập không bị sai sót, đƣợc bảo mật và không thể chỉnh sửa; đảm bảo tính an toàn cho thông tin, 

C 
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dữ liệu trong quá trình lƣu trữ. Nhân viên kế toán sẽ cảm thấy chắc chắn chính xác hơn với 

những số liệu nhận đƣợc từ Blockchain. 

Thứ ba, Blockchain giải phóng các nguồn lực để kế toán tập trung vào lập kế hoạch và 
định giá thay vì lƣu trữ hồ sơ. Khi một hệ thống dữ liệu sử dụng Blockchain, chúng ta không 
chỉ cần chú trọng sự đảm bảo về tài sản và sự chấp thuận của các bên mà còn cần chú trọng vào 
sự ràng buộc giữa bản ghi Blockchain và thế giới vật chất, và rộng hơn là vào việc phản ánh giá 
trị kinh tế thực của giao dịch trong Blockchain. Ch ng hạn, Blockchain có thể đảm bảo chắc 
chắn về thời gian và số tiền mua các hàng hoá, nhƣng không thể đảm bảo tình trạng của hàng 
hóa đó, hoặc sự định giá của mặt hàng đó một khi điều kiện thị trƣờng thay đổi. 

Thứ tư, Blockchain giúp những kế toán thực sự có năng lực tƣ duy và sáng tạo sẽ có cơ 
hội bứt phá. Kế toán thành công sẽ không chỉ là những ngƣời có trình độ chuyên môn cao mà 
còn phải có năng lực hiểu và diễn giải các dữ liệu trong Blockchain, kết hợp những ghi chép với 
thực tế thị trƣờng và định giá; có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề xảy ra khi các 
hệ thống tự động không giải quyết đƣợc… 

Những thách thức của kế toán viên khi áp dụng Blockchain ở Việt Nam là gì? 

Thứ nhất, việc áp dụng Blockchain làm một số vị trí công việc truyền thống chỉ yêu cầu 
các thao tác giản đơn, lặp đi lặp lại nhƣ thu nhận thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính, 
ghi chép vào các sổ kế toán,… sẽ không còn cần thiết và sẽ biến mất do các kỹ thuật, phƣơng 
pháp truyền thống để thu nhận, xử lý và phân tích thông tin đã đƣợc số hóa và đặt sẵn trong hệ 
thống, những nhân viên kế toán chỉ thành thạo những công việc nhƣ vậy sẽ dễ bị đào thải. 

Thứ hai, công nghệ Blockchain khiến số lƣợng nhân lực kế toán giảm dần nhƣng yêu cầu 
chất lƣợng nguồn nhân lực cần phải tăng lên đáng kể. Ứng dụng Blockchain dần thay thế các 
công việc giản đơn của kế toán viên; do đó, giảm đáng kể nguồn nhân lực trong công tác kế toán. 
Công nghệ Blockchain đòi hỏi các kế toán viên kiểm soát chặt chẽ tài sản, nguồn vốn và việc sử 
dụng tài sản trong doanh nghiệp đồng thời cung cấp thông tin hữu ích phục vụ cho công tác quản 
lý nhƣ các dự báo kinh doanh, giải pháp công nghệ mới, phân tích về hành vi xâm nhập… 

Thứ ba, việc áp dụng Blockchain khiến vấn đề về bảo mật, an toàn dữ liệu cần đƣợc quan 
tâm hơn hết. Khi mà tất cả mọi giao dịch và liên lạc đƣợc ghi lại và đƣợc liên kết với nhau trong 
hệ thống Blockchain sẽ kích thích hoạt động của tội phạm công nghệ cao. Điều này đặt ra thách 
thức đối với các kế toán viên trong việc đƣa ra giải pháp bảo mật thông tin, phòng chống các loại 
tội phạm công nghệ cao cũng nhƣ thách thức về năng lực chuyên môn về công nghệ thông tin. 

Thứ tư, việc áp dụng Blockchain dẫn đến việc phải xem xét đến các vấn đề thuộc phạm 
trù đạo đức nghề nghiệp kế toán. Blockchain ghi lại và liên kết khối lƣợng lớn các dữ liệu về 
các giao dịch, quá trình sản xuất kinh doanh thì hàng loạt các vấn đề nảy sinh nhƣ kế toán viên 
sử dụng dữ liệu đó nhƣ thế nào để hạch toán kế toán; các bí quyết kinh doanh và quản trị của 
doanh nghiệp đƣợc bảo vệ nhƣ thế nào… Do đó, kế toán viên cần phải rèn luyện các phẩm chất 
cẩn trọng, khách quan, chính trực. 

Kế toán vi n, sinh vi n ngành kế toán cần phải làm gì khi Blockchain được áp dụng 

ở Việt Nam? 

Đối với kế toán vi n 

Thứ nhất, mỗi kế toán viên trong điều kiện hiện nay cần nhận thức đầy đủ những cơ hội 
và thách thức mà Blockchain mang tới lĩnh vực kế toán để từ đó xác định đƣợc vai trò của mình 
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trong doanh nghiệp. Một số công việc nhƣ ghi chép nhật ký hoạt động của công ty; kiểm tra, 
đối chiếu số liệu;… sẽ bị giảm hoặc loại bỏ, trong khi các lĩnh vực khác nhƣ công nghệ, tƣ vấn 
và các hoạt động gia tăng giá trị khác sẽ mở rộng. Điều này đồng nghĩa với việc ngƣời kế toán 
không còn đơn thuần là ngƣời ghi chép mà cần phải trở thành ngƣời trình bày, phân tích. 

Thứ hai, khi xác định đƣợc vai trò của mình trong thời đại mới là ngƣời phân tích, định 

hƣớng cho doanh nghiệp do sự có mặt của Blockchain thì kế toán viên phải có trách nhiệm sử 

dụng hiệu quả dữ liệu có đƣợc từ Blockchain, cập nhật những thông tin liên quan đến lĩnh vực 

kế toán tài chính và thuế, tình hình hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp khác,… để đƣa ra 

phƣơng hƣớng phát triển cho công ty của mình. 

Thứ ba, mỗi kế toán viên trong thời đại này sẽ không cần phải là kỹ sƣ hiểu biết chi tiết 

về cách thức Blockchain hoạt động, nhƣng họ cần trang bị cho mình đủ tri thức về công nghệ 

trong lĩnh vực tài chính nói chung và Blockchain nói riêng vẫn luôn đổi mới từng ngày để nắm 

bắt đƣợc những cơ hội và thách thức chúng mang lại. 

Thứ tư, các kế toán viên phải luôn luôn có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và cẩn thận; cập 

nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo hƣớng phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao 

trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán; phát triển sự sáng tạo và tầm nhìn; 

và hơn hết, coi đạo đức chính là vấn đề cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề. 

Đối với sinh vi n ngành kế toán 

Thứ nhất, sinh viên cần tu dƣ ng đạo đức, chăm chỉ học tập, rèn luyện các kiến thức, kỹ 

năng cơ bản trong nhà trƣờng để có nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc cho công tác 

trong lĩnh vực kế toán sau này. 

Thứ hai, sinh viên cần phải tìm hiểu và liên tục cập nhật các xu hƣớng mới của công 

nghệ để áp dụng vào công việc tƣơng lai của mình. 

Thứ ba, khi nhiều công nghệ tiên tiến nhƣ Blockchain có khả năng ứng dụng trong công 

việc kế toán sau này, các bạn sinh viên ngành kế toán cần tận dụng tối đa các cơ hội tiếp xúc 

thực tế, tìm hiểu về môi trƣờng làm việc trong chính lĩnh vực mình sẽ theo đuổi tƣơng lai cũng 

nhƣ giao lƣu với chuyên gia trong ngành. 

Kết luận 

Tóm lại, khi Blockchain trở nên phổ biến thì việc làm của rất nhiều kế toán viên cũng 

nhƣ nhu cầu tuyển dụng kế toán viên thực hiện những tác vụ cơ bản sẽ giảm. Nhƣng điều này 

không có nghĩa là vai trò của các kế toán viên sẽ bị mất đi, mà chỉ đơn giản là kế toán viên sẽ 

không chỉ là ngƣời ghi chép, kiểm tra dữ liệu mà trở thành ngƣời trình bày, phân tích dữ liệu và 

công việc của hoạt động tài chính kế toán sẽ thay đổi theo hƣớng gắn liền với các phần mềm và 

chƣơng trình máy tính nhiều hơn. 
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Blockchain và kế toán - kiểm toán  

trong thời kỳ hội nhập 

Hà Ngọc Huyền - CQ57/22.03CLC 

ách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ đánh dấu một bƣớc ngoặt lớn trong nền 

kinh tế, mang lại nhiều cơ hội nhƣng cũng đặt ra không ít thách thức đối với 

các lĩnh vực, ngành nghề. Gần đây tin tức về blockchain - công nghệ đằng sau 

đồng tiền số “nóng” nhất hiện nay gây đƣợc nhiều sự chú ý. Với những ứng dụng thực 

tế và tiềm năng vô hạn, công nghệ Blockchain đang tạo nên những thay đổi ngoạn mục 

và ảnh hƣởng tới mọi hoạt động giao dịch trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, có một 

điều có thể mọi ngƣời ít biết đến hơn đó là công nghệ blockchain mang tầm ảnh hƣởng  

lớn đến ngành Kế toán - Kiểm toán và chắc chắn là một xu hƣớng công nghệ mà các 

chuyên viên trong ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán không thể “ngó lơ” trong 

tƣơng lai. Blockchain đƣợc coi là một bƣớc đột phá về công nghệ, đƣợc thiết lập để tạo 

ra những biến đổi trong công việc kế toán và kiểm toán. Nhƣng công nghệ này hoạt 

động nhƣ thế nào và có tính ứng dụng ra sao chính là vấn đề đang đặt ra? 

Cơ sở lý thuyết về Blockchain 

Blockchain là một công nghệ cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa 

vào hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tƣơng tự nhƣ cuốn sổ cái kế toán của một  

công ty. Trong trƣờng hợp này, Blockchain là một cuốn sổ cái kế toán hoạt động trong  

lĩnh vực kỹ thuật số. Hiểu đơn giản là một cuốn sổ ghi ghép lại mọi thứ sinh ra và mất 

đi, sau đó cuốn sổ đó đƣợc sao chép cho mỗi ngƣời tham gia vào mạng giữ một  bản. 

Tất cả các bản sao này đƣợc cập nhật khi dữ liệu hoặc giao dịch mới đƣợc ghi vào 

blockchain thông qua sự đồng thuận của tất cả mọi ngƣời tham gia. 

Đặc điểm chính của công nghệ Blockchain: 

 Không thể làm giả, không thể phá hủy các chuỗi Blockchain 

 Bất biến 

 Bảo mật dữ liệu 

 Minh bạch 

 Hợp đồng thông minh 

Blockchain sở hữu tính năng đặc biệt đó là truyền tải dữ liệu không đòi hỏi một 

trung gian để xác nhận thông tin. Thông tin trong Blockchain không thể bị thay đổi và 

chỉ đƣợc bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống. Đây là 

C 
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một hệ thống bảo mật an toàn cao trƣớc khả năng bị đánh cắp dữ liệu. Ngay cả khi một 

phần của hệ thống Blockchain sụp đổ, những máy tính và các nút khác sẽ tiếp tục bảo 

vệ thông tin và giữ cho mạng lƣới tiếp tục hoạt động. 

Có thể nói, công nghệ Blockchain là sự kết hợp giữa 3 loại công nghệ: 

(1) Mật mã học: Sử dụng public key và hàm hash function để đảm bảo tính 

minh bạch, toàn vẹn và riêng tƣ; 

(2) Mạng ngang hàng: Mỗi một nút trong mạng đƣợc xem nhƣ một client và 

cũng là server để lƣu trữ bản sao ứng dụng; 

(3) Lý thuyết trò chơi: Tất cả các nút tham gia vào hệ thống đều phải tuân thủ 
luật chơi đồng thuận (PoW, PoS…) và đƣợc thúc đẩy bởi động lực kinh tế. 

Với cuốn Sổ cái đƣợc tạo ra trên nền tảng công nghệ Blockchain, các doanh nghiệp, 

khách hàng, ngân hàng và cơ quan thuế có thể cập nhật dữ liệu và thông tin trên hệ thống. 

Và dĩ nhiên, khi có sự thay đổi về thêm dữ liệu thì Sổ cái này sẽ tự động xác minh và điều 

chỉnh. Khi mọi giao dịch hàng ngày đều đƣợc cập nhật và xác minh thì đồng nghĩa với 

việc đảm bảo độ an toàn, chính xác cho hồ sơ tài chính của doanh nghiệp. 

Ứng dụng c ng nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán 

Thứ nhất, ứng dụng Blockchain có thể giúp bảo mật thông tin kế toán 

Blockchain đƣợc thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong 

Blockchain không thể bị thay đổi và chỉ đƣợc bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của 

tất cả các nút trong hệ thống, do đó dữ liệu trên Blockchain đƣợc bảo mật, không bị 

đánh cắp cũng nhƣ không bị điều chỉnh. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống 

Blockchain đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. 

Thế mạnh của blockchain là loại bỏ sự cần thiết của một bản ghi trung tâm trong tất cả 

các giao dịch, ví dụ nhƣ các giao dịch của ngân hàng. Thay vào đó, nó đặt bản ghi 

thành các khối dữ liệu, kết nối trong các chuỗi thời gian, trên rất nhiều máy tính và 

máy chủ, hoặc trên các nút. Tất cả các nút lƣu giữ bản ghi trung thực và cập nhật của 

sổ cái, giúp cho hệ thống an toàn hơn so với một kho lƣu trữ trung tâm duy nhất có 

nguy cơ chịu ảnh hƣởng của việc bị làm giả, bị phá hủy hoặc tấn công. 

Thứ hai, ứng dụng Blockchain giúp giảm thiểu khả năng xảy ra sai phạm kinh tế 

Công nghệ Blockchain trong Kế toán - Kiểm toán làm giảm phần lớn khả năng 

xảy ra sai sót khi đối chiếu các thông tin phức tạp và khác biệt từ nhiều nguồn khác 

nhau. Hơn nữa, hồ sơ kế toán sẽ không thể chỉnh sửa và thay đổi một khi đã đƣợc lƣu 

vào Blockchain, ngay cả khi chủ sở hữu hệ thống kế toán yêu cầu. Bởi trên nền tảng 

Blockchain, mọi giao dịch hàng ngày đƣợc ghi chép lại và xác thực, do đó tính vẹn 

toàn của các hồ sơ tài chính đƣợc đảm bảo. 

Blockchain có thể làm giảm các sai sót và gian lận kế toán. Khi một khối dữ liệu 

đƣợc thêm vào chuỗi, phần còn lại của mạng lƣới phải xác minh dữ liệu đó. Khi bạn 
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thực hiện giao dịch trên chuỗi, tất cả các máy tính trong mạng lƣới sẽ xác định bạn và 

kiểm tra xem bạn có quyền giao dịch hay không. Vì vậy, nếu cần phải trả 100 USD mà 

bạn chỉ chuyển 50 USD do nhầm lẫn, các khối khác sẽ chỉ ra sai sót đó. Với những lợi 

ích kể trên, nghiên cứu của Juniper Research dự báo, vào năm 2030, việc áp dụng công 

nghệ blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm hơn 27 tỷ USD. 

Thứ ba, an ninh mạng được thắt chặt nhờ công nghệ Blockchain 

Một hacker sẽ phải xâm nhập vào toàn bộ mạng máy tính cùng một lúc để thực 

hiện bất kỳ thiệt hại nào. Nếu chỉ tấn công một máy tính, những máy tính khác trong 

mạng lƣới sẽ có thể phát hiện và phản ứng với việc tấn công. 

Giải pháp ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán 

Thứ nhất, cập nhật công nghệ Blockchain cho các kế toán viên, kiểm toán viên 

thông qua các chương trình đào tạo. 

Để tạo lợi thế cạnh trạnh cho bản thân trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán trong 

thị trƣờng lao động tƣơng lai, ngoài những kiến thức chuyên môn, các kế toán viên, 

kiểm toán viên cần cập nhật những thông tin về công nghệ cũng nhƣ những ứng dụng 

mới vào trong môi trƣờng làm việc và phải là những ngƣời am hiểm về ứng dụng này. 

Với mục tiêu dẫn đầu công nghệ trong các tổ chức tài chính trên thế giới, năm 

2018, PwC đã công bố dịch vụ kiểm toán mới của mình dựa trên nền tảng công nghệ 

này nhằm khuyến khích khách hàng tiếp cận với giải pháp mới, cho phép ngƣời sử 

dụng dịch vụ có thể xem, kiểm tra và theo dõi các giao dịch trên Blockchain sát với 

thời gian thực. 

Bên cạnh PwC, Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales cũng đã đƣa 

Blockchain và một số xu hƣớng công nghệ then chốt khác vào nội dung đào tạo của 

mình. Tuy nhiên, để nắm bắt đƣợc những cơ hội do sự phát triển này mang lại, các kế 

toán viên, kiểm toán viên phải cập nhật xu hƣớng của những thay đổi này đối với 

ngành, làm quen với các khái niệm mới nhƣ dữ liệu lớn (Big Data), mật mã, hệ thống 

sổ cái (Blockchain), hệ thống thanh toán, thanh toán qua các thiết bị di động và các nền 

tảng mới kết nối giữa các nhà cung cấp và ngƣời sử dụng dịch vụ tài chính... 

Thứ hai, xây dựng các công ty cung cấp ứng dụng công nghệ Blockchain trong        

kế toán - kiểm toán 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến việc áp dụng Blockchain 

trong phạm vi nào, mang giá trị kinh doanh ra sao, bắt đầu từ đâu và làm nhƣ thế nào? 

Công cụ lập trình của các dự án Blockchain còn hạn chế, gây khó khăn trong việc hiện 

thực hóa các ý tƣởng ứng dụng công nghệ chuỗi khối. Do đó các dự án Blockchain tiên 

tiến cần giải quyết vấn đề này, cần những công cụ lập trình hoàn chỉnh để hỗ trợ các 

nhà phát triển ứng dụng. Với mục tiêu phá v  các rào cản trong việc ứng dụng công 

nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, cần có các tổ chức chuyên nghiệp 

để cung cấp dịch vụ, nền tảng công nghệ và công cụ để hỗ trợ các doanh nghiệp truyền 
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thống tại Việt Nam tiếp cận công nghệ Blockchain một cách an toàn, nhanh chóng và 

hiệu quả nhất. 

Điển hình ở Việt Nam hiện nay đã có một số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 

Blockchain nhƣ: Công ty Vakaxa, AChain, Kambaria, Kyber Network… đã xây dựng 

những nền tảng Blockchain hoạt động hiệu quả, thu hút đƣợc sự quan tâm và đầu tƣ 

lớn của cộng đồng Blockchain trên toàn thế giới. Đây là cơ hội cho Việt Nam đón đầu 

ứng dụng công nghệ Blockchain, nhằm cắt giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, giúp các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. 

Thứ ba, ứng dụng Blockchain trên các phần mềm kế toán 

Ngày nay, việc sử dụng phần mềm kế toán trong các hoạt động không còn xa lạ 

với bất cứ doanh nghiệp nào ở Việt Nam. Việc kết hợp công nghệ Blockchain trên các 

phần mềm kế toán sẽ giúp công tác kế toán đƣợc tối ƣu hóa tính bảo mật, an toàn và 

minh bạch của các thông tin kế toán. Gần đây nhất, việc ứng dụng công nghệ         

Blockchain đã đƣợc triển khai trên phần mềm hóa đơn điện tử. Đi tiên phong trong 

dịch vụ phát triển giải pháp và ứng dụng công nghệ Blockchain trên phần mềm hóa 

đơn điện tử là MISA. MISA phát triển MeInvoice.vn - Giải pháp hóa đơn điện tử đầu 

tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain giúp gia tăng tính bảo mật, an toàn 

và minh bạch của hóa đơn cho doanh nghiệp. Công nghệ Blockchain trên MeInvoice 

đƣợc hiểu nhƣ một cuốn sổ cái, ghi nhận toàn bộ trạng thái và cập nhật đầy đủ thông 

tin về hóa đơn cho các bên tham gia đều có thể kiểm tra và xác thực thông tin. Trong 

thời gian tới, các công ty phần mềm kế toán nên khai thác sâu hơn các ứng dụng của 

Blockchain không chỉ trên phần mềm hóa đơn điện tử mà trên các phần mềm kế toán. 

Kết luận 

Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ đánh dấu một bƣớc ngoặt lớn trong nền 

kinh tế, mang lại nhiều cơ hội nhƣng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các lĩnh 

vực, ngành nghề. Trong đó ứng dụng Blockchain là một điển hình cho sự ảnh hƣởng 

của công nghệ đến ngành kế toán - kiểm toán. Việc ứng dụng công nghệ Blockchain 

giúp bảo mật thông tin kế toán, giúp công tác kế toán, kiểm toán giảm thiểu những sai 

sót trong quá trình nhập dữ liệu cũng đƣợc  thắt chặt nhờ công nghệ Blockchain. Bên 

cạnh các cơ hội mới, đang có nhiều lo lắng trƣớc sự tác động của công nghệ tới lĩnh 

vực tài chính, kế toán nhƣ sự sụt giảm về nhu cầu nhân sự kế toán. Tuy nhiên, công 

nghệ không lấy đi việc làm của các kế  toán viên mà chỉ góp phần hỗ trợ công việc của 

họ hiệu quả hơn. Do đó đòi hòi mỗi cá nhân, tổ chức trong ngành kế - kiểm toán cần 

phải nắm bắt những cơ hội, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ cũng nhƣ am hiểu 

công nghệ để có thể tận dụng những cơ hội và vƣợt qua những thách thức mà công 

nghệ Blockchain mang lại. 

Tài liệu tham khảo: 

https://unitrain.edu.vn/cong-nghe-blockchain-voi-nganh-ke-toan-kiem-toan/ 

http://toquoc.vn/hoi-thao-quoc-te-cong-nghe-blockchain-va-ung-dung- 20181011171405613.htm 

http://toquoc.vn/hoi-thao-quoc-te-cong-nghe-blockchain-va-ung-dung-20181011171405613.htm
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Chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics  

tại Việt Nam - Thách thức đ t ra  

và đề xuất giải pháp 
Tống  hương Thảo; Đỗ Thị Trà  y - CQ57/08.03 

ách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, 

buộc Chính phủ, doanh nghiệp các nƣớc trên thế giới phải đối mặt với những 

thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trƣớc sự tiến bộ của 

công nghệ, khoa học kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số là tất yếu và vô cùng 

quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò tất yếu trong 

các lĩnh vực khác của xã hội, đời sống nhất là trong và sau đại dịch Covid-19 chuyển 

đổi số trở thành cú hích lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, chuyển đổi số 

(digital transformation) đang trở thành xu thế không thể đảo ngƣợc trong các lĩnh vực 

trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc. 

Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp, tổ 

chức để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị 

mới cho khách hàng. Nói cách khác, đó là sự thay đổi về cách thức điều hành, quy trình, 

thủ tục, văn hóa, dựa trên nền tảng kỹ thuật số, hƣớng tới mục tiêu hiệu quả hơn. Nếu số 

hóa (digitalization) là quá trình chuyển đổi các hệ thống thƣờng sang hệ thống kỹ thuật 

số thì chuyển đổi số nhằm khai thác các dữ liệu có đƣợc từ quá trình số hóa, rồi áp dụng 

các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới. Nhƣ vậy, 

mục tiêu chuyển đổi số là phải tạo ra các giá trị gia tăng mới, sản phẩm, dịch vụ mới, 

cách làm mới mà cuối cùng phải giúp cho việc kinh doanh hiệu quả hơn. 

Theo nghiên cứu của Microsoft, các doanh nghiệp chuyển đổi số trong phạm vi 

khảo sát đƣợc hƣởng lợi từ tăng năng suất, tăng lợi nhuận, giảm chi phí, có thêm nhiều 

khách hàng trung thành hơn và doanh số cao hơn tới 17%. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế 

giới (WEF, 2016), số hóa trong lĩnh vực logistics có thể tăng giá trị lên tới 1,5 triệu 

USD vào năm 2025. Tuy nhiên, các phân tích cho thấy các công ty logistics hiện đang 

đi sau đƣờng cong digital transformation so với các ngành truyền thông, viễn thông, 

ngân hàng và lĩnh vực bán lẻ. Ngành logistic đã phải vật lộn để áp dụng công nghệ và 

tăng tính đổi mới. 

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số trong logistics 

Từ lâu ngành logistics vốn là ngành dịch vụ mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao, 

làm nền tảng cho phát triển thƣơng mại, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, tốc độ phát triển của ngành 

C 
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logistics tại Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14%-16%, với quy mô khoảng 

40-42 tỷ USD/năm. Đặc biệt trên thị trƣờng logistics hiện nay, tỷ lệ chi phí logistics so 

với GDP quốc gia của Việt Nam là 18%, trong khi con số này ở các nƣớc phát triển chỉ 

9-14%. Chi phí logistics của Việt Nam vẫn còn khá cao so với các quốc gia khác trong 

khu vực nhƣ Trung Quốc, Thái Lan,… Nguyên do có thể đến từ những hạn chế về kết 

cấu hạ tầng cảng biển gắn liền với dịch vụ sau cảng; công tác quy hoạch hạ tầng 

logistics, gồm cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, depot, bãi đậu xe tải, xe 

container… chƣa hiệu quả. Do đó, ứng dụng công nghệ số hóa là yêu cầu cần thiết để 

cắt giảm chi phí. Nhƣng việc áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics ở Việt 

Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: 

Thứ nhất, khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính, con ngƣời và lựa chọn công 

nghệ thích hợp. Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, 

mức độ ứng dụng khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 

còn chƣa cao chỉ khoảng 30% các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đang đƣợc sử 

dụng. Hầu hết đây chỉ là các ứng dụng cơ bản với những chức năng riêng biệt, không 

có tính thống nhất đảm nhận các mảng nhƣ quản lý giao nhận, kho bãi, trao đổi dữ liệu 

điện tử, quản lý vận tải hay khai báo hải quan (chiếm từ 75% - 100%)… 

Thứ hai, chi phí để đầu tƣ cho chuyển đổi số logistic thƣờng rất lớn. Chi phí này 

dao động trong khoảng từ 200 triệu đến hàng chục tỷ đồng cho việc triển khai các giải 

pháp logistics. Trong khi đó, khoảng hơn 80% Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp 

dịch vụ Logistics Việt Nam là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với số vốn hạn 

chế do đó gặp trở ngại vô cùng lớn trong quá trình chuyển đổi số. 

Thứ ba, các phần mềm tiêu chuẩn quốc tế hiện chƣa ứng dụng đƣợc nhiều tại 

Việt Nam, do hoàn cảnh thực tế hoạt động logistics ở Việt Nam chƣa thực sự phù hợp 

với hoạt động dịch vụ của mỗi doanh nghiệp. 

Thứ tư, lép vế trong các yếu tố cạnh tranh doanh nghiệp nội với doanh nghiệp 

ngoại. Hiện nay, dù phần lớn các doanh nghiệp logistics thuộc về doanh nghiệp nội 

nhƣng thực tế, sức cạnh tranh so với các doanh nghiệp quốc tế lại cho thấy nhiều vấn 

đề, chủ yếu bắt nguồn từ những hạn chế đã đề cập gồm: Tiềm lực tài chính yếu, công 

nghệ lạc hậu, thiếu nguồn chất lƣợng cao. Ngoài ra, còn phải kể đến các nguyên nhân 

khác nhƣ: thiếu kỹ năng quản trị, bộ máy cồng kềnh… Nhiều doanh nghiệp Việt đang 

phải đối mặt với thách thức và sự cạnh tranh gay gắt đến từ phía thị các doanh nghiệp 

nƣớc ngoài, với những đơn vị dày dặn kinh nghiệm, khả năng cung cấp dịch vụ và 

tiềm lực tài chính tốt hơn… 

Thứ năm, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng chƣa thực sự tin tƣởng vào các 

cơ chế bảo mật, mức độ an toàn thông tin hay khả năng thanh toán qua phần mềm, hệ 

thống,… Đặc biệt việc thay đổi thói quen làm việc từ lãnh đạo cho tới nhân viên trong 
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doanh nghiệp là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy muốn chuyển đổi số hiệu quả, trƣớc 

hết cần giải quyết nhận thức của doanh nghiệp. 

Có thể thấy, ngành logistics Việt Nam vẫn chƣa phát triển tƣơng xứng với tiềm 

năng. Các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam nói chung, vẫn chƣa nhận thức đúng 

vai trò chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực tế đã đặt ra yêu cần 

một giải pháp hiệu quả, phù hợp để có thể giải quyết đƣợc tất cả những trở ngại trên. 

Đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn trong quá trình áp dụng chuyển đổi 

số trong logistics 

Chuyển đổi số trong ngành Logistics đã, đang và sẽ là vấn đề then chốt trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Hoạt động chuyển đổi trong thời gian qua đã 

đƣợc các doanh nghiệp thực hiện rất tích cực bởi hầu hết các công ty đều nhận thức 

đƣợc tầm ảnh hƣởng của việc thay đổi mô hình chuyển đổi tới hiệu quả kinh doanh của 

chính doanh nghiệp của mình. Trƣớc bối cảnh thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt hiện nay, 

các doanh nghiệp cũng đã cố gắng và đạt đƣợc nhiều thành tựu trong con đƣờng phát 

triển của mình. 

Hơn hết, vận tải và logistics là ngành đặc thù với khối lƣợng sản xuất và quy mô 

khách hàng lớn, các doanh nghiệp cần chú ý đến năng lực vận tải và giá trị của giải 

pháp chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp vì không có một giải pháp nào 

phù hợp cho tất cả, phải xác định đâu là giải pháp phù hợp với doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, để công cuộc chuyển đổi số thành công thì cần có sự phối hợp đồng bộ giữa 

Nhà nƣớc và các doanh nghiệp logistics. 

Về phía Nhà nước, cần hoàn thiện khung pháp lý cho việc chuyển đổi số, đặc 

biệt là vấn đề bảo mật, hợp tác phòng chống phá hoại để tạo niềm tin cho các doanh 

nghiệp logistics. Nghiên cứu sửa đổi, ban hành mới các chính sách, pháp luật điều 

chỉnh dịch vụ logistics, vận tải đa phƣơng thức, vận tải xuyên biên giới… Ngoài ra, 

Nhà nƣớc cần có chính sách khuyến khích chuyển đổi số, hỗ trợ về vốn vay và lãi vay 

ƣu đãi cho các doanh nghiệp chuyển đổi số và các công ty khởi nghiệp về giải pháp 

công nghệ số. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp logistics có thể mua giải pháp hoặc thuê 

giải pháp từ các doanh nghiệp cung cấp phần mềm khi chƣa có đủ khả năng tài chính. 

Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, 

các chức năng về giám sát mạng lƣới và bảo đảm an toàn, an ninh mạng đƣợc tích hợp 

sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, tiến 

bộ kỹ thuật trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics.  

Phát huy vai trò liên kết chuyển đổi số giữa các cơ quan nhà nƣớc và các tổ chức, DN; 

giữa hội, hiệp hội ngành nghề công nghệ thông tin với hội, hiệp hội logistics để tạo 

hiệu quả cao nhất trong nỗ lực chuyển đổi số. 

Về phía các doanh nghiệp logistics, cần xây dựng lộ trình hợp lý cho quá trình 

chuyển đổi số bao gồm thay đổi nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về chuyển đổi 
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số; nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ cho chuyển đổi số; đào tạo nhân 

lực có kiến thức, kỹ năng và chủ động trong các công việc chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp điều này chính là cần có những chƣơng trình đào tạo các nhân viên để giúp họ 

thích ứng với thay đổi tốt hơn, và các quy trình trong công ty cũng sẽ đƣợc vận hành 

một cách trơn tru hơn, khi doanh nghiệp có thể phổ cập đƣợc các kiến thức và nền văn 

hóa kỹ thuật số đến tất cả các phòng ban; lựa chọn công nghệ phù hợp với khả năng tài 

chính bằng cách có thể hƣớng đến sự hợp tác với các công ty phần mềm để đặt hàng 

những ứng dụng chuyên biệt. Qua đó có thể tận dụng tối đa hiệu quả của từng ứng 

dụng. Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng cần sẵn sàng chấp nhận rủi ro thử nghiệm công 

nghệ mới nhƣ ứng dụng robot, tự động hóa để cung cấp dịch vụ chất lƣợng cao cho 

khách hàng, giải quyết đƣợc bài toán phân mảnh, chọn đƣợc đơn vị triển khai và đơn 

vị hợp tác phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. 

Đề xuất nền tảng công nghệ cho doanh nghiệp dựa vào đánh giá của IDC, 

Salesforce là nền tảng CRM dẫn đầu thế giới. Nền tảng Salesforce Customer 360 đáp 

ứng một cách toàn diện và hiệu quả những yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp 

vận tải và logistics nhờ các template đã đƣợc thiết kế sẵn cho đặc thù ngành dựa trên 

các best practices (những dự án tiêu biểu nhất). Salesforce Platform với nhiều tính 

năng, giải pháp về sales, marketing, chăm sóc khách hàng, phát triển đối tác, đào 

tạo,… đƣợc xây dựng trên một nền tảng duy nhất. 

Ngoài ra, do logistics có mối quan hệ mật thiết cùng hệ thống giao thông vận tải 

nên khi triển khai chuyển đổi số cũng cần tập trung phát triển hệ thống giao thông 

thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, đƣờng cao tốc, quốc lộ. 

Chuyển đổi các hạ tầng logistics nhƣ cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng không, đƣờng 

sắt, kho vận… Tóm lại, xây dựng nền tảng số cho chuỗi dịch vụ logistics, giúp kết nối 

các các bên liên quan trong chuỗi (cảng, hãng vận tải, đại lý, công ty giao nhận, kho...) 

để chia sẻ dữ liệu, tăng tính hiện hữu cho chuỗi, nâng cao hiệu suất sử dụng. 
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Ảnh hưởng của giáo dục đến tính  

tuân thủ thuế của người nộp thuế  

ở Việt Nam 
Đ ng Thị Hoài Ngọc - CQ57/02.01 

ột hệ thống thuế có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào kiến 

thức của ngƣời nộp thuế (NNT). Chỉ khi ngƣời nộp thuế có thái độ tích 

cực đối với thuế nói chung và pháp luật thuế nói riêng, xu hƣớng không 

tuân thủ, trốn tránh thuế mới đƣợc cải thiện. Chính vì vậy, để thực hiện các mục tiêu 

của việc tuân thủ tự nguyện, ngƣời nộp thuế cần đƣợc cung cấp thông tin, đƣợc giáo 

dục tốt (đặc biệt là về các vấn đề thuế) và hiểu biết về thuế cần đƣợc nâng cao thƣờng 

xuyên kịp thời cập nhật các kiến thức có liên quan. 

Tác động của giáo dục và đào tạo tới tính tuân thủ thuế của NNT 

Kiến thức là một trong những yếu tố tuân thủ liên quan đến khả năng hiểu luật 

thuế và sự sẵn sàng tuân thủ của ngƣời nộp thuế. Đây là nền tảng nhận thức về tính 

công bằng của thuế để NNT tự nguyện tuân thủ thuế, đồng thời kiến thức về thuế cũng 

sẽ làm tiết kiệm thời gian, tiền bạc... và làm giảm chi phí tuân thủ thuế không chỉ cho 

cơ quan thuế mà còn cả với NNT. Kiến thức về tuân thủ thuế bao gồm những hiểu biết 

chung về các quy định thuế và các thông tin liên quan đến cơ hội trốn thuế. Nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng, thái độ đối với việc tuân thủ thuế có thể đƣợc cải thiện thông 

qua việc nâng cao kiến thức về thuế.Khi ngƣời nộp thuế có thái độ tích cực đối với 

thuế, điều này sẽ làm giảm xu hƣớng trốn thuế của họ. 

Theo Chan và cộng sự (2000), ngƣời nộp thuế đƣợc đào tạo có thể nhận thức đƣợc 

các cơ hội không tuân thủ, nhƣng khả năng hiểu biết về hệ thống thuế sẽ tốt hơn và mức 

độ phát triển đạo đức cũng cao hơn, điều này sẽ thúc đẩy thái độ của ngƣời nộp thuế 

thuận lợi hơn và do đó tuân thủ tốt hơn. Hay nói cách khác, những ngƣời có trình độ học 

vấn cao hơn thì khả năng có mức độ phát triển đạo đức sẽ cao hơn và có thái độ tuân thủ 

ở mức độ cao hơn và do đó sẽ có xu hƣớng tuân thủ nhiều hơn.Tuân thủ thuế đƣợc ví 

nhƣ một phản ứng đối với sự công bằng đƣợc nhận thức; nhƣ một hành vi đạo đức hoặc 

nhƣ một hành động do thiếu hiểu biết. Nghiên cứu của Mohd (2010) cũng cho thấy rằng, 

kiến thức về thuế là cần thiết để nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là trong các 

lĩnh vực liên quan đến luật thuế, vai trò của thuế đối với sự phát triển quốc gia, và đặc 

biệt là để giải thích cách thức và địa điểm mà chính phủ sử dụng tiền thu đƣợc. Giáo dục 

có khả năng làm tăng sự tuân thủ, bởi những ngƣời nộp thuế đƣợc giáo dục có thể nhận 

M 
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thức rõ hơn về trách nhiệm của họ cũng nhƣ các biện pháp trừng phạt sẽ đƣợc áp dụng 

nếu họ không tuân thủ luật thuế. Do vậy, hầu hết, ngƣời nộp thuế đã tham gia các khóa 

học về thuế sẽ có kiến thức về thuế và thái độ tuân thủ thuế của họ tốt hơn so với ngƣời 

nộp thuế chƣa từng tham gia khóa học về thuế. Chính vì vậy, một trong những biện pháp 

để tăng cƣờng tuân thủ tự nguyện là đảm bảo rằng ngƣời nộp thuế có trình độ, khả năng 

và sự tự tin nhất định để thực hiện trách nhiệm thuế của mình. 

Thực trạng các hình thức giáo dục và đào tạo về thuế trong việc nâng cao 

tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Việt Nam 

* Những thành tựu  ạt  ư c 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức cho NNT, cục thuế 

các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc đã có nhiều biện pháp, sáng kiến, cách làm trong 

công tác GD ĐT pháp luật thuế cho NNT. Tiêu biểu phải kể đến là dự án đƣa nội 

dung tuyên truyền về thuế vào nhà trƣờng của Cục Thuế tỉnh Yên Bái. Theo đó, thuế 

đƣợctích hợp vào môn giáo dục công dân thông qua các bài học, gồm các nội dung: 

“Những điều cần biết về thuế”, “Những vấn đề chung về thuế”, “Hệ thống, chính sách 

thuế”, “Chính sách thuế Việt Nam”. Cũng theo đó, 200 nghìn cuốn sách, 6.000 đĩa tiết 

giảng dạy minh họa đƣợc in ấn để phục vụ cho việc dạy học về thuế trên diện rộng. Đề 

án tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đƣợc triển khai trên diện rộng với 454/573 

trƣờng (chỉ trừ các trƣờng thuộc các xã vùng). Tổng số tiết dạy trên diện rộng với tất 

cả các bậc học là 18.826 tiết. 

Bởi thuế là kiến thức chuyên ngành cơ bản, cần thiết trong tất cả các ngành tài 

chính, kế toán, kiểm toán. Do vậy, hiện nay, hầu hết các trƣờng đại học, cao đ ng đã 

và đang triển khai đƣa Thuế vào chƣơng trình đào tạo cử nhân kinh tế hoặc cung cấp 

cùng một nội dung học phần thuế cho các ngành đào tạo cử nhân kinh tế khác nhƣ: 

Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán…Tiêu biểu có thể kể 

đến nhƣ; Học viện Tài chính, Đại học ngoại Thƣơng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại 

học Tài chính - Marketing,… 

Bên cạnh đó, với mong muốn tạo ra sân chơi chung cho sinh viên có thể cùng 

nhau trao đổi, chia sẻ, học hỏi kiến thức về thuế, nhiều tọa đàm, cuộc thi đƣợc các 

trƣờng đại học trên toàn quốc tổ chức thƣờng niên, thu hút đông đảo sinh viên tham 

gia. Ch ng hạn nhƣ cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu về Hải quan- Festival Hải quan; Cuộc 

thi “Thuế- Hải quan trong tôi là”; “Tọa đàm Thuế” đƣợc thực hiện bởi Học viện Tài 

Chính; hay cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật Kế toán - Thuế” đƣợc tổ chức bởi Khoa 

kinh tế của Đại học Đà Nẵng,… 

Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng phong phú, nội dung 

tuyên truyền linh động, gần gũi nên dễ dàng truyền tải pháp luật thuế vào đời sống của 

nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2021, cơ quan Thuế đã phối hợp chặt chẽ với cơ 
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quan báo chí trong và ngoài Ngành thực hiện đăng tải khoảng 2.800 tin, bài, thông điệp 

liên quan tới ngành Thuế trên các báo/tạp chí lớn và hơn 6.000 tin, bài trên các báo của 

địa phƣơng. Phát sóng hơn 490 tin, bài, phóng sự trong khung giờcao điểm trên Đài 

Tiếng nói Việt Nam và khoảng 60.000 tin, bài trên hệ thống phát thanh của các địa 

phƣơng, trong đó có nhiều bài viết phân tích chính sách, tọa đàm chuyên sâu về chính 

sách thuế và quản lý thuế. Chƣa hết, để giúp NNT có cái nhìn đúng về những trƣờng 

hợp có thể phát sinh để áp dụng đúng, đủ theo các quy định của pháp luật thuế, Tổng 

cục Thuế đã ký hợp đồng phối hợp tuyên truyền với kênh VOV1, VOV2, VOVGTphát 

sóng 51 số chuyên mục “Thuế và Đời sống” và các chuyên mục “Đồng hành cùng 

ngƣời nộp thuế”,… 

* Một số vấn  ề  ặt ra 

Nhìn chung các hình thức GD ĐT về thuế trong việc nâng cao tính tuân thủ 

thuế của NNT thời gian qua đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế cần th ng thắn nhìn nhận và khắc phục, cụ thể nhƣ sau:Việc tổ 

chức thực hiện công tác giáo dục và đào tạo về thuế chƣa có những kế hoạch cụ thểcho 

từng giai đoạn, chƣa thƣờng xuyên, liên tục; một số hình thức tuyên truyền vẫn chƣa 

đạt hiệu quả cao, chƣa theo kịp tình hình thực tiễn; Nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, 

chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi ngày càng đa dạng của xã hội; Vẫn còn nhiều ngƣời nộp 

thuế chƣa thực sự quan tâm đến hoạt độngGD ĐT về thuế của cơ quan quản lý thuế; 

Cơ sở vật chất chƣa đáp ứngđƣợc yêu cầu thực tiễn, nhất là ở những địa phƣơng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn….Mặt khác, một số cán bộ và nhân dân nhận thức 

chƣa đi đôi với hành động, dẫn đến tính tuân thủ còn hạn chế. Cụ thể: Năm 2020, toàn 

ngành Thuế đã thực hiện 1400 cuộc kiểm tra nội bộ (1271 cuộc theo kế hoạch và 129 

cuộc đột xuất, trong đó: Tổng cục Thuế thực hiện 02 cuộc; các Cục Thuế thực hiện 406 

cuộc; các Chi cục Thuế thực hiện 992 cuộc) tại 1434 đơn vị. Số đơn vị phát hiện vi 

phạm là 231 đơn vị, số tiền thuế vi phạm là 153.039 triệu đồng, số tiền đã thu nộp 

NSNN là 136.603 triệu đồng. Số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra bị kiến 

nghị xử lý hành chính là 1.007 ngƣời; đã xử lý 923 ngƣời, gồm: Kiểm điểm rút kinh 

nghiệm 921 ngƣời; khiển trách 02 ngƣời. 

Những tồn tại trên xuất phát từ cácnguyên nhân nhƣ: việc ban hành quá nhiều 

văn bản pháp luật cũng nhƣ các chƣơng trình, kế hoạch của nhà nƣớc cần triển khai, 

thực hiện cùng một thời điểm, trong khi điều kiện nhân lực, vật lực có hạn; tính hấp 

dẫn của các hình thức giáo dục, sự phát triển không đồng đều của vùng, miền hoặc địa 

phƣơng trong cả nƣớc; công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả thực 

hiện kế hoạch huy động tham gia GD ĐT về thuế,…đều đã ảnh hƣởng không nhỏ đến 

việc triển khai các hình thức GD ĐT về thuế, cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp đến việc 

phân bổ nguồn lực quản lý thuế và hiệu quả của công tác quản lý thuế. 
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 ột số giải pháp đẩy mạnh các hình thức giáo dục và đào tạo về thuế nhằm 

nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế 

Thứ nhất, đƣa bộ môn Thuế trở thành môn học bắt buộc tại các trƣờng Đại học 

hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo về những khối ngành kinh tế.Để nâng cao nhận thức 

về công bằng, đạo đức thuế và thái độ, ngƣời nộp thuế cần đƣợc cung cấp kiến thức tốt 

hơn về thuế.Kiến thức về thuế sẽ giúp NNT tự tin hơn trong việc đƣa ra quyết 

định.Điều này sẽ tránh đƣợc tối đa các trƣờng hợp NNT không nắm rõ hay vô ý sai 

phạm các điều khoản trong việc kê khai và tính nộp thuế. 

Thứ hai, đẩy mạnh giáo dục thuế ở bậc tiểu học và các bậc trung học. Giáo dục 

từ ngay từ khi con nhỏ là điều hết sức cần thiết để cải thiện đạo đức thuế và quan niệm 

của mọi ngƣời về tính công bằng của hệ thống thuế. Các hình thức cụ thể nhƣ: học 

thông qua vui chơi và trong môi trƣờng thí nghiệm và thực tế; qua các chƣơng trình 

giáo dục về quyền công dân, bao gồm cả nhận thức về thuế… 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Đây sẽ là biện pháp cung cấp 

tốt nhất, linh hoạt nhất về quan điểm, đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nƣớc về công tác thuế; quyền và nghĩa vụ nộp thuế của công dân; 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuế trong dân… 

Thứ tư, tạo môi trƣờng kết nối và chia sẻ thông tin đa phƣơng tiện, dễ dàng kiểm 

soát và định hƣớng thống nhất. Phối hợp với các kênh thông tin để phổ biến lan truyền 

các luật lệ, thông tƣ, quy định luật thuế về những trƣờng hợp cụ thể đối với NNT. 

Thứ năm, tăng cƣờng trao đổi thông tin, cập nhật tin tức, kinh nghiệm giáo dục 

và đào tạo của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ sáu, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho công tác GD ĐT về 

thuế.Việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 

việc đảm bảo sự hài lòng của NNT. Nếu chỉ rèn luyện về kiến thức thì chƣa đủ, mà 

phải cần có công tác cán bộ đúng đắn và khoa học để nâng cao trình độ văn hóa cũng 

nhƣ phẩm chất chính trị, tƣ cách đạo đức mới đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra. 
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Solutions for development of e-payment 

on digital technology platform  

in the time of Covid-19 
Trần  inh  hương CQ57/11.01C C 

   Thùy Dương CQ57/11.02CLC; Lê Thùy Linh CQ57/11.01CLC 

echnological innovation has covered almost all sectors of economy all over the 

world. With the growing pace of digitalisation, e-payment has become one of the 

popular platforms for initiating business transactions. COVID-19 has shown the 

dependence of the society on this medium for meeting consumer demands in terms of 

convenient online transactions. In order to get insight into the topic, qualitative research has 

been undertaken. The study aims to investigate the increased use of e-payment during 

COVID-19 both nationally and worldwide in order to give suggestions for gaining popularity 

and developing the effectiveness of e-payment on digital platforms in today’s era. 

Overview of e-payment on digital technology platform 

In this simple context, an e-payment transaction can be defined as one in which 
monetary value is transferred electronically or digitally between two entities as compensation 
or consideration for the receipt of goods or services. A simple basic definition of e-payment is 
a subset of an e-commerce transaction to include electronic payment for buying and selling 
goods or services offered through the internet. In addition, e-payment systems become one of 
the keys of electronic business innovation to make business transactions run efficiently. 
Generally we think of electronic payments as referring to online transactions on the internet, 
there are actually many forms of electronic payments such as: cards, internet, mobile 
payments, financial service kiosks, p2p payments,... 

Technology developments have made so many choices for conducting financial 
transactions. E-money is a non-cash payment instrument that uses electronic media, namely 
computer networks and the internet. The money value of the customer is stored in the 
electronic smartcard media. Electronic money has a stored value or prepaid value in which a 
certain amount of money is stored in an electronic media owned by a person. The value of 
money stored in the form of stored balance on the chip e-money card will be reduced when 
the consumer uses it for payment. 

The payment system has grown significantly along with technological advances. In 
1914 a shopping center, oil company, western union issued a customer card to provide 
convenience to customers in making payments for the goods or services they would use, 
along with this, the banking industry issued credit cards. Initially, all paper-based credit card 
payments, until the 1990s when the card was fully transformed into electronics. The evolution 
of electronic payments began in 1918 when the Federal Reserve Bank first transferred 
currency via telegraph. With the evolution of e-commerce and technological advancements, 

T 
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electronic cashless payments are now used conventionally even though they have been 
designated in 1960. The research community has made tireless efforts in the development of 
various online payment models such as Model Asokan N. and JW models. 

Current situation of e-payment on digital technology platform in the time of 

COVID-19 

In the world 

In 2020, the situation in all sectors of life was disrupted as a result of the spread of a 

new virus of the type Coronavirus known as COVID-19. The pandemic also led to the trend 

of consumers, which is changing gradually to contactless methods to lower the risk of 

spreading coronavirus. Trading as one of the important sectors in life was also affected by the 

COVID-19 outbreaks. The compulsory governmental campaign “social distancing” to 

counter COVID-19 has forced businesses to turn on their “survival” mode. 

According to that, e-payment is an online technology option for people in the physical 

distancing period. The usage of internet technology has increased significantly because of a 

significant increase of anxiety or stress level during COVID-19 outbreak. One of the internet 

technologies used during quarantine is a financial program. It helps them to support electronic 

payment from home because of regulation of physical distancing to reduce COVID-19 

outbreak. 

The future of a specific electronic payment system depends upon how it overcomes the 

practical and analytical challenges faced by various means of online payments. These 

challenges include issues of law and regulation, technological capabilities of e-payment 

service providers, commercial relationships, and security considerations such as verification 

and authentication issues. By going cashless, people can avoid handling physical cash 

completely and minimize human contact. 

In Vietnam 

Vietnam is one of the countries with a young population, with a population of nearly 

100 million and a quantity of more than 150 million mobile devices, 70% of them connected 

to the Internet. As a result, it seems that Vietnam has prepared for changes, especially for 

enterprise digitization which is currently being promoted stronger than ever. Prior to the 

COVID-19 crisis, the drivers of technology were focused on cost reduction and productivity. 

The goal was to make well-run businesses run better. As we adapt to the new realities caused 

by COVID-19, the roles of technology will have to evolve to achieve resiliency, deliver 

profitability and act sustainably. 

Recently, Deputy Prime Minister Le Minh Khai signed Decision No. 1813/QD-TTg on 

approving the Scheme for Development of Non-cash Payment in Vietnam for the period 2021-

2025: “The value of non-cash payments is 25 times higher than GDP; non-cash payment in e-

commerce reached 50%; 80% of people aged 15 and over have transaction accounts at banks or 

other authorized organizations; increasing people’s access to payment services; increasing the 

number of points accepting non-cash payments to over 450.000 points.” 

According to data from the State Bank, the number of issued bank cards is increasing 

rapidly, the value of card transactions has grown continuously and stably. Most banks have 
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integrated many features and applications for direct online payment for services such as 

electricity, water, insurance, telecommunications, traffic, and online purchases. 

Following the development trend of the market, more than 79 payment service 

providers have deployed payment services via the internet and 44 organizations have 

provided payment services via mobile phones. It can be seen that the infrastructure to meet e-

payment is gradually improving to ensure safe, smooth and fast payment activities. 

Solutions for development of e-payment on digital technology platform in the time 

of COVID-19 

First is formulating and unifying regulations on payment 

According to experience from countries that have developed this service, the legal 

framework for payment often involves many agencies and departments. State banks should take 

the lead in reviewing payment-related regulations to assess the suitability of the regulatory 

framework for the risks of payments transactions, including all layers of the service company to 

ensure effective monitoring of the overall value chain of payment activities; Enhance the role of 

data sharing between the platform and payment companies; Maximum zoning limits along with 

regulatory journals as in some countries around the world. 

Second is changing peop e’s habits and awareness of seeing cash as a preferred 

payment tool 

This awareness has long become a hard-to-change habit of consumers and businesses 

in Vietnam. To develop an e-payment on a digital technology platform, it is necessary to 

carry out many communication activities in detail about the current forms of e-commerce, 

disseminate knowledge about payment products and services, and skills in doing payment 

transactions. At the same time, ensuring security, safety, confidentiality, transparency about 

fee policy, fee structure, fees will make customers more fully understand and grasp the 

advantages and disadvantages of each form. 

Third is enforcing SET and SSL protocols in E-payment 

Security aspect is an essential factor in transactions using e-money. Encryption is a 

method of transforming information into a complex sequence of characters that is difficult to 

decipher without sufficient information about the algorithm used. Encryption allows for the 

safe and secure transmission of information. SET and SSL are the major common e-

commerce security protocols. Each protocol has its use, its own encryption mechanism, its 

strategy. As banks increase investment in information technology security, connecting e-

wallets with bank accounts is considered the second "shield" for e-wallets. 
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Hiện tượng thao túng thị trường  

chứng khoán Việt Nam:  

Thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Đình Cẩm Vy; Đỗ Ngọc Quế - CQ57/08.05 

hị trƣờng chứng khoán (TTCK) đóng một vai trò nổi bật trong việc phân bổ 

hiệu quả các nguồn lực trong thế giới hiện đại. Với việc mở rộng thị trƣờng 

tài chính nói chung hay TTCK nói riêng làm đa dạng hóa hình thức giao dịch 

giữa ngƣời mua và ngƣời bán để đạt đƣợc lợi nhuận tối đa cũng dẫn đến nảy sinh hình 

thức thao túng thị trƣờng. Thao túng TTCK làm tổn hại niềm tin của công chúng đầu 

tƣ và là một trở ngại cho mục tiêu phát triển chiều sâu thị trƣờng. 

Tổng quan về thao túng thị trường chứng khoán 

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, thao túng thị trƣờng chứng 

khoán là việc thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị 

trƣờng chứng khoán, gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi dƣới đây: 

- Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của ngƣời khác 

hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. 

- Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc 

thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển 

nhƣợng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên 

trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo. 

- Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lƣợng chi phối vào thời điểm mở 

cửa hoặc đóng cửa thị trƣờng nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho 

loại chứng khoán đó trên thị trƣờng. 

- Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo ngƣời khác liên tục đặt 

lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hƣởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao 

túng giá chứng khoán. 

- Đƣa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phƣơng tiện thông tin 

đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh 

hƣởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị 

thế đối với loại chứng khoán đó. 

T 
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- Sử dụng các phƣơng thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết 

hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu 

giả tạo, thao túng giá chứng khoán. 

Thực trạng về thao túng thị trường chứng khoán Việt Nam 

Việc buôn bán cổ phiếu ở Việt Nam đã diễn ra sôi động kể từ sau khi các doanh 

nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhƣng TTCK nƣớc ta mới chính thức hoạt động từ năm 

2000, kể từ khi ra đời Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 

28/7/2000. Khi đó mới có 1 vài cổ phiếu đƣợc giao dịch với tổng số vốn 27 tỷ đồng và 

6 công ty chứng khoán thành viên. 

Trên chặng đƣờng phát triển 21 năm tới nay, mức vốn hóa thị trƣờng đã tăng đột 

biến, đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tƣơng đƣơng 92% GDP. Dấu ấn lớn nhất phải kể đến, 

đó là VN-Index lần đầu tiên vƣợt mốc 1.500 điểm (ngày 26/11/2021), đánh dấu “đỉnh 

lịch sử” về chỉ số trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, số tài khoản 

giao dịch mở mới cũng đạt kỷ lục, tính chung 11 tháng năm 2021, có hơn 1,3 triệu tài 

khoản mở mới toàn thị trƣờng, bình quân số lƣợng tài khoản mở mới của cá nhân trong 

nƣớc duy trì trên mức 100 nghìn tài khoản/tháng. Đây cũng là thời kỳ mà ngƣời dân đổ 

xô vào đầu tƣ, đầu cơ chứng khoán. Và đây cũng chính là cơ hội cho những hành vi 

xấu, hành vi thao túng thị trƣờng xuất hiện. Một vài trƣờng hợp thao túng thị trƣờng 

chứng khoán điển hình nhƣ sau: 

Thao túng giá cổ phiếu KSA 

Bà Phạm Thị Hinh (SN 1975) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận- KSA và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Chứng khoán VSM. Vào cuối năm 2015, Bà Hinh thực hiện tăng vốn điều lệ 

Công ty KSA bằng cách phát hành thêm 56,5 triệu cổ phiếu mã KSA chào bán ra công 

chúng và đƣợc Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc chấp thuận lƣu ký trên thị trƣờng 

chứng khoán. 

Tuy nhiên sau khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, tính thanh khoản 

thấp nên bà Hinh nảy sinh ý định lập ra một số tài khoản để thực hiện giao dịch chéo 

cổ phiếu KSA nhằm tăng giá cổ phiếu và tăng tính thanh khoản. Bà Hinh chỉ đạo để 

lập ra 69 tài khoản rồi liên tục thực hiện mua, bán chứng khoán KSA nhằm tạo ra 

cung, cầu giả tạo trên thị trƣờng chứng khoán đối với mã cổ phiếu KSA để thu hút các 

nhà đầu tƣ với thủ đoạn nhƣ trên. Với hành vi vi phạm pháp luật nhƣ trên, từ ngày 

11/12/2015 đến ngày 8/7/2016, Hinh cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà 

đầu tƣ tham gia giao dịch cổ phiếu KSA với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Bà Hinh đã bị 

phạt 18 tháng tù về tội “Thao túng thị trƣờng chứng khoán” và đồng phạm bị phạt 15 

tháng tù nhƣng cho hƣởng án treo. Và về dân sự, bà Hinh buộc phải chịu trách nhiệm 

bồi thƣờng số tiền đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tƣ. 
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Thao túng giá cổ phiếu HNG 

Vào giữa tháng 8/2017, cơ quan chức năng đã xử phạt bà Trần Thị Minh Phƣợng 

600 triệu đồng vì hành vi thao túng cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế 

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Theo kết 

luận, bà Phƣợng đã sử dụng 42 tài khoản mở tại 16 công ty chứng khoán để giao dịch 

cổ phiếu HNG nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu HNG. 

Hành vi “thao túng” của bà Trần Thị Minh Phƣợng bắt đầu từ đúng ngày cổ 

phiếu này lên sàn từ giữa tháng 7/2015. Đến ngày 10/8/2017, UBCKNN đã ra quyết 

định xử phạt. Trong khoảng thời gian bà Trần Thị Minh Phƣợng thực hiện hành vi mua 

bán thao túng cổ phiếu HNG, giá cổ phiếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của 

ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) có giai đoạn giữ mức giá cao chót vót 30.000-

33.500 đồng/cp. 

Sau hơn nửa năm ở ngƣ ng cao ngất ngƣởng, cổ phiếu HNG bất ngờ tụt giảm 

xuống dƣới 10 ngàn đồng và có lúc xuống tới 5.000 đồng/cp, khiến nhiều cổ đông 

thủng túi. Sau khoảng thời gian đó, HNG vẫn chƣa vƣợt lên đƣợc trên mệnh giá. 

Thao túng giá cổ phiếu FLC 

Vụ việc thao túng thị trƣờng chứng khoán rúng động gần đây nhất chính là ông 

Trịnh Văn Quyết - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã sai phạm 

liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỉ. 

Hành vi sai phạm thao túng thị trƣờng chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết đƣợc 

xác định thực hiện từ đầu tháng 12-2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022 - 

phiên mà chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo đó, ông Quyết đã chỉ đạo 

nhiều ngƣời cùng tham gia "thổi giá" cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên 

một mức cao ngất ngƣởng để "lùa gà" nhiều nhà đầu tƣ rồi bán chui số cổ phiếu mua rẻ 

với mục đích hƣởng lợi bất chính. 

Ông đã chỉ đạo nhiều ngƣời thân trong gia đình và một số ngƣời khác điều hành 

nhân viên sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc 

"làm giá". Hành vi tạo cung cầu giả của nhóm Trịnh Văn Quyết đã đẩy giá cổ phiếu 

FLC từ hơn 14.000 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 liên tục tăng, thậm chí tăng "trần" 

nhiều phiên và phiên tăng "trần" cao nhất là 24.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu FLC 

đã đƣợc nhóm của bị can Quyết làm "ảo thuật" tăng hơn 64%. 

Sau khi giá cổ phiếu FLC đƣợc "thổi" lên cao ngất ngƣởng thì chủ tịch tập đoàn 

này đã chỉ đạo ngƣời thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC nhóm của 

ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ 

phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã đƣợc bán "chui", không công bố trƣớc khi thực hiện 

giao dịch. Tổng số tiền bị can Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 

1.700 tỉ , hƣởng lợi bất chính số tiền hơn 530 tỉ. 

Tuy nhiên ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nƣớc đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, những nhà đầu tƣ đã 
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mua số cổ phiếu này may mắn đƣợc hoàn lại tiền. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám 

xét 21 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của nhiều ngƣời liên quan đến hành vi thao túng 

chứng khoán của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và tiếp tục làm rõ hành vi đồng phạm, 

giúp sức của nhiều ngƣời khác. 

Giải pháp hạn chế thao túng thị trường chứng khoán 

Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về thanh tra, giám sát và xử phạt sai phạm 

liên quan đến thao túng giá cổ phiếu niêm yết. Đa số các trƣờng hợp thao túng giá cổ 

phiếu niêm yết đều xuất hiện nhiều tài khoản của nhiều cá nhân liên quan đến đối 

tƣợng bị xử phạt, do đó, cần bổ sung chế tài xử phạt về thao túng đối với các tổ chức, 

cá nhân cho mƣợn hoặc vô ý để đối tƣợng thao túng sử dụng tài khoản nhằm tăng 

cƣờng tính răn đe. 

Thứ hai, nâng cao trình độ của đội ngũ thanh tra cả về năng lực chuyên môn, 

cũng nhƣ các kỹ năng cần thiết về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp 

để đáp ứng yêu hội nhập ngày càng cao của Việt Nam vào môi trƣờng quốc tế. 

Thứ ba, tăng cƣờng phối hợp với các bên liên quan trong hoạt động giám sát, 

phát hiện các giao dịch bất thƣờng liên quan đến thao túng giá cổ phiếu niêm yết. 

UBCKNN cần tăng cƣờng phối hợp với các cơ quan công an, các cơ quan chức năng 

khác trong đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời đối tƣợng thao túng giá cổ 

phiếu niêm yết. 

Đối với các công ty cổ phần c  cổ phiếu ni m yết 

Thứ nhất, có trách nhiệm, có đạo đức bằng cách xây dựng quy chế quản trị công 

ty hiệu quả và có những biện pháp giám sát việc tuân thủ quản trị công ty. Xây dựng 

bộ phận giám sát thị trƣờng riêng để giám sát chặt chẽ các giao dịch và thông báo kịp 

thời các bất thƣờng vƣợt quá khả năng xử lý đến các cơ quan quản lý thị trƣờng, nhằm 

ngăn chặn tối đa mọi thiệt hại cho nhà đầu tƣ và công ty. 

Thứ hai, nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động quan hệ nhà đầu tƣ. Cụ thể 

là cần xây dựng đội ngũ quan hệ nhà đầu tƣ có trình độ chuyên môn cao để biên tập và 

công bố kịp thời các thông tin liên quan đến công ty trên các phƣơng tiện thông tin 

truyền thông. 

Thứ ba, đội ngũ quan hệ nhà đầu tƣ cũng cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với 

các nhà môi giới, các nhà giao dịch để kiểm soát đƣợc biến động giá cổ phiếu niêm 

yết, phát hiện các trƣờng hợp giao dịch bất thƣờng ảnh hƣởng nghiêm trọng đến giá trị 

vốn hóa của công ty. 

Tài liệu tham khảo: 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong-chung-khoan-2021-mot-nam-thang-hoa post915221.vov 

https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thao-tung-thi-truong-chung-khoan-kho-xu-ly-hinh-su-343624.html 
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Các nhân tố tác động đến c ng tác  

bảo hiểm y tế tại Việt Nam hiện nay 

 hí Ngọc  inh  hương - CQ59/11.09CLC 

ảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nƣớc, là trụ cột 

chính trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng 

xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy 

phát triển kinh tế của đất nƣớc. Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và 

tính nhân văn sâu sắc, do Nhà nƣớc quản lý và tổ chức thực hiện, không vì mục đích 

lợi nhuận, nhằm mục tiêu tiến tới công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe, thực hiện 

sự chia sẻ giữa ngƣời khỏe với ngƣời ốm, ngƣời giàu với ngƣời nghèo, ngƣời trong độ 

tuổi lao động với trẻ em và ngƣời cao tuổi. Quan tâm đặc biệt tới chính sách BHYT, 

ngày 16/6/2008 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 283/QĐ-TTg chọn ngày 

01/7 hàng năm là ngày "BHYT Việt Nam"; ngày 07/9/2009 Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng ban hành Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, 

Chỉ thị ghi rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong mở rộng bao phủ 

BHYT, nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi của ngƣời tham gia 

BHYT; ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, 

nghị quyết nêu rõ ba mục tiêu chính về BHYT là thực hiện có hiệu quả chính sách 

BHYT; mở rộng và phát triển đối tƣợng tham gia BHYT đến năm 2020 có trên 80% 

dân số tham gia; bảo đảm cân đối và quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; ngày 

29/3/2013 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. Ngày 

28/6/2016 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg điều chỉnh 

giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, theo đó đến năm 2020 cả nƣớc 

phải có từ 90% trở lên dân số tham gia BHYT; đặc biệt ngày 13/6/2014, Quốc hội 

khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2015, quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đƣợc áp dụng đối 

với các đối tƣợng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục 

đích lợi nhuận do Nhà nƣớc tổ chức thực hiện; HGĐ tham gia BHYT bao gồm toàn bộ 

ngƣời có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. 

Các nhân tố tác động đến c ng tác bảo hiểm y tế tại Việt Nam hiện nay 

Chính sách, pháp  uật về BHYT 

Đây là một trong những nhân tố rất quan trọng và có ảnh hƣởng lớn đến nguồn 

thu việc triển khai thực hiện chính sách BHYT. Bởi lẽ, BHYT là một chính sách xã hội 

do Nhà nƣớc thống nhất ban hành. Chính sách này lại luôn đƣợc bổ sung, hoàn thiện 

cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Nếu trong chính 

B 
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sách, pháp luật BHYT quy định toàn dân tham gia BHYT thì đối tƣợng tham gia đóng 

góp vào quỹ sẽ rất lớn. Hoặc đối tƣợng nào phải tham gia bắt buộc, đối tƣợng nào phải 

tham gia tự nguyện, cơ cấu của những đối tƣợng này khi tham gia cũng ảnh hƣởng 

không nhỏ đến sự phát triển của nguồn thu. Tƣơng tự, nếu trong chính sách, pháp luật 

quy định mức đóng góp của từng loại đối tƣợng nhƣ thế nào, sẽ ảnh hƣởng lớn và trực 

tiếp đến nguồn thu, sự phát triển của nguồn thu, phát triển đối tƣợng và quản lý đối 

tƣợng tham gia. Ch ng hạn, nếu quy định ngƣời lao động phải đóng góp vào Quỹ 

BHYT bắt buộc hàng tháng là 1% tiền lƣơng, tiền công khác với mức đóng góp 1,5% 

hay 2% cho Quỹ BHYT; trong khi theo quy định của Luật BHYT hiện hành, thì mức 

đóng BHYT tối đa bằng 6% đối với các nhóm đối tƣợng tham gia BHYT, ... 

Điều kiện kinh tế - xã hội 

Môi trƣờng kinh tế - xã hội là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến 

việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Nếu nền kinh tế phát triển thì sự đóng 

góp của đơn vị, doanh nghiệp, ngƣời lao động, chủ sử dụng không quá khó khăn. 

Ngƣợc lại, gặp suy thoái kinh tế, doanh nghiệp phá sản, ngƣời lao động không có việc 

làm, sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn thu Quỹ BHYT. Mặt khác, còn làm mất ổn 

định chính trị - xã hội. Vì vậy, tác động của môi trƣờng kinh tế - xã hội là rất lớn và có 

tính khách quan đến công tác thu Quỹ BHYT. Ở Việt Nam và thế giới, tác động của 

suy thoái kinh tế làm ảnh hƣởng không nhỏ tới môi trƣờng kinh tế - xã hội; tuy nhiên, 

Nhà nƣớc sẽ tác động trực tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các công cụ kinh tế vĩ 

mô, nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện các nghĩa vụ 

với ngƣời lao động, trong đó có đóng BHYT. 

Công tác tuy n truyền, phổ biến chính sách, pháp  uật BHYT 

Công tác tuyên truyền có tác dụng làm chuyển biến nhận thức của đối tƣợng 

tham gia BHYT, giúp đối tƣợng, các cơ quan quản lý BHYT... thấy rõ trách nhiệm, 

nghĩa vụ tham gia BHYT để bảo vệ quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và 

cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội quốc gia và phát triển kinh tế đất nƣớc. 

Nếu tuyên truyền không tốt sẽ có tác động tiêu cực, dẫn đến số ngƣời tham gia BHYT 

thấp và ảnh hƣởng trực tiếp đến công tác BHYT trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, công tác 

tuyên truyền cần đƣợc chú trọng, đầu tƣ đúng mức để chính sách, pháp luật BHYT đi 

vào cuộc sống; nhanh chóng gia tăng đối tƣợng tham gia. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT 

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT theo Luật 

định là một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá trình tổ chức quản lý thu 

BHYT. Kiểm tra việc chấp hành quy định của luật BHYT, kịp thời biểu dƣơng đơn vị 

làm tốt, xử lý nghiêm những đơn vị không chấp hành luật pháp theo quy định, trốn 

đóng BHYT, đóng không đủ mức đóng theo quy định, giả mạo hồ sơ... Ở các quốc gia 

trên thế giới, chế tài xử phạt rất nặng nên việc chấp hành luật rất nghiêm túc. Tuy 

nhiên, ở Việt Nam, do chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chƣa đủ sức để răn đe, vì vậy tình 

trạng trốn đóng, nợ đọng BHYT vẫn diễn ra khá phổ biến. 
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Công tác quản  ý thu BHYT 

Mục tiêu của công tác quản lý thu là thu đúng, thu đủ, kịp thời gian, chống thất 

thu, chống lạm dụng, không nợ đọng BHYT. Từ mục tiêu cần xác định về quy trình 

quản lý đối tƣợng tham gia BHYT, xác định số phải thu để giao chỉ tiêu, kế hoạch 

hàng năm cho địa phƣơng. Vì đối tƣợng tham gia BHYT là bắt buộc nên cần có chỉ 

tiêu pháp lệnh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND các địa phƣơng, 

coi đây là một chỉ tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Xác định số đơn vị, số 

ngƣời trốn đóng BHYT ở từng đối tƣợng để xử lý theo quy định của pháp luật nhƣ 

công bố trên phƣơng tiện thông tin đại chúng; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, khởi 

kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật. Xác định số đơn vị, số ngƣời, số tiền nợ 

đọng để phân loại đơn vị nợ không đòi đƣợc do giải thể, phá sản xử lý, đƣa ra khỏi 

danh sách và giải quyết chế độ chốt sổ theo quy định; đơn vị nợ còn khả năng đòi đƣợc 

cần áp dụng các biện pháp hành chính để xử lý nợ đọng. 

Chất  ư ng khám, chữa bệnh BHYT 

Chất lƣợng khám, chữa bệnh BHYT có tác động rất lớn đến việc mở rộng đối 

tƣợng tham gia và từ đó, tác động đến coomng tác BHYT và nguồn thu Quỹ BHYT. 

Chất lƣợng khám, chữa bệnh liên quan đến giá thuốc, kỹ thuật điều trị, cách cƣ xử, 

giao tiếp của đội ngũ y, bác sỹ, thủ tục hành chính, quy trình khám, chữa bệnh... khi 

ngƣời dân đến khám, chữa bệnh BHYT. Chất lƣợng khám, chữa bệnh tốt, ngƣời tham 

gia BHYT hài lòng, ủng hộ tích cực và ngƣợc lại. Cho dù không tác động trực tiếp, 

song chất lƣợng khám, chữa bệnh lại có tác động gián tiếp rất lớn đến đối tƣợng tham 

gia và sự phát triển của nguồn thu Quỹ BHYT. 

Ngoài những nhân tố định tính nêu trên, còn có một số nhân tố khác cũng tác 

động lớn đến công tác BHYYT và sự phát triển của nguồn thu Quỹ BHYT nhƣ phƣơng 

thức đóng phí BHYT, gói dịch vụ BHYT... 

Đối tư ng tham gia, cơ cấu  ối tư ng tham gia BHYT 

Có thể nói, đây là nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến công tác BHYT, nguồn thu và 

sự phát triển nguồn thu Quỹ BHYT. Số lƣợng ngƣời tham gia đông không chỉ làm tăng 

nguồn thu mà còn bảo đảm đƣợc nguyên tắc “số đông bù số ít”. Ngoài ra, cơ cấu đối 

tƣợng tham gia cũng có tác động rất lớn, bởi nếu những nhóm đối tƣợng có mức phí 

cao tham gia ngày càng đông thì chắc chắn nguồn thu sẽ tăng nhanh và ngƣợc lại. Từ 

thực tiễn hoạt động, hiện nay pháp luật BHXH ở nƣớc ta đã ngày càng hoàn thiện, quy 

định BHYT bắt buộc toàn dân là một chủ trƣơng rất đúng đắn, huy động sức mạnh của 

cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức với Nhà nƣớc, xây dựng chính sách BHYT Quỹ 

BHYT đủ mạnh, bền vững đủ sức chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong bối cảnh 

chi phí y tế gia tăng và xóa bỏ hoàn toàn bao cấp trong thời gian tới. 

Mức   ng g p và phương thức   ng g p BHYT 

Mức đóng góp BHYT thƣờng đƣợc quy định tại các văn bản pháp quy. Mức đóng 

góp cao hay thấp còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong từng 
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thời kỳ. Có nghĩa là, nếu điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mức sống và thu nhập của 

ngƣời dân ngày càng tăng thì mức đóng góp BHYT cũng sẽ đƣợc quy định tăng lên ngay 

trong các văn bản pháp luật. Ngoài ra, giá cả các loại dịch vụ y tế tăng, Nhà nƣớc có thể 

phải quy định mức đóng góp tăng để bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. Phƣơng thức đóng 

góp cũng có tác động đáng kể đến nguồn thu Quỹ BHYT, đóng 01 năm/lần sẽ khác so 

với đóng 03 tháng/lần hay 06 tháng/lần. Đóng 01 năm/lần sẽ giúp Quỹ BHYT tăng lớn 

hơn do lãi đầu tƣ quỹ nhàn rỗi đem lại. Thời gian đóng BHYT đƣợc xác định theo năm 

tài chính. Thẻ BHYT khi phát hành có giá trị sử dụng tƣơng ứng với số tiền đã đóng một 

năm (đủ 12 tháng); nửa năm (đủ 06 tháng); một quý (đủ 03 tháng). 

Đây là các nhân tố định lƣợng, là nhân tố trực tiếp đến công tác BHYT, tạo thành 

Quỹ BHYT. Các biến số có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Nếu gọi nguồn thu Quỹ 

BHYT là (Nt), đối tƣợng tham gia BHYT là (Đ), mức đóng BHYT là (M) và thời gian 

tham gia BHYT là (T), có thể biểu diễn mối quan hệ giữa các biến nhƣ sau: 

Nt = Đ x M  x T 

Trong đó: 

Nt: Tổng nguồn thu Quỹ BHYT kỳ báo cáo (biến phụ thuộc). 

Đ: Tổng số đối tƣợng tham gia BHYT (biến độc lập). 

M: Tổng mức đóng của các đối tƣợng tham gia BHYT (biến độc lập). 

T: Thời gian tham gia của các đối tƣợng (biến độc lập). 

Nhƣ vậy, các biến độc lập tác động trực tiếp đến công tác BHYT và nguồn thu 

Quỹ BHYT, nếu một trong các biến độc lập tăng thì Nt tăng theo và ngƣợc lại. Đ càng 

lớn, số thu càng lớn (trong điều kiện M, T không đổi) và ngƣợc lại. M càng lớn, số thu 

càng lớn (trong điều kiện Đ, T không đổi) và ngƣợc lại. T bảo đảm đủ thời gian trong 

kỳ báo cáo thì Đ, M tăng tuyệt đối; T không đủ thời gian, nguồn thu cũng bị giảm. 

Để phản ánh cụ thể những nhân tố định lƣợng nói trên ảnh hƣởng đến công tác 

BHYT, sự phát triển nguồn thu Quỹ BHYT có thể sử dụng các phƣơng pháp nhƣ chỉ số, 

phân tổ, phƣơng pháp thay thế liên hoàn hay phƣơng pháp số chênh. Các phƣơng pháp 

nghiên cứu, phân tích trên đều có một điểm chung là nhân tố khác biến động để thấy rõ 

mức độ ảnh hƣởng của nhân tố nghiên cứu công tác BHYT và nguồn thu Quỹ BHYT. 
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Xu thế K C tr n hành trình bước chân 

vào thị trường thương mại điện tử  

Việt Nam 
Trần Thu Trang; Nguyễn Thị Thanh Vân; Nguyễn Thu Hằng - CQ59/10.02 

heo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đƣợc cho là một trong số ít 

các quốc gia sẽ tiếp tục tăng trƣởng trong năm 2022, có thể đặt mức tăng 

trƣởng 6,5-7%/năm dù lạm phá cũng là điều đƣợc dự báo trƣớc do ảnh hƣởng 

của dịch COVID-19. Những năm gần đây, một vài ngành dịch vụ trội lên, 

phần nào góp sức vào công cuộc vực lại nền kinh tế đang lao đao giữa làn sóng đại 

dịch. Một lĩnh vực khá nổi bật đó là KOC - góp mặt khi nền kinh tế đang biến động 

nhƣ một tân bình của ngành thƣơng mại điện tử. Lĩnh vực này đã cho thấy sức sáng 

tạo, sự mới mẻ của bộ phận tƣ duy chiến lƣợc của ngành marketing. 

Tổng quan về “KOC” - Một khái niệm mới trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

KOC là viết tắt của từ Key Opinion Consumer là những ngƣời tiêu dùng có sức 

ảnh hƣởng lớn với quyết định mua bán trong cộng đồng ngƣời tiêu dùng. Công việc của 

họ là thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ và đƣa ra những nhận xét, đánh giá. Phải kh ng 

định KOC là một thuật ngữ mới. Nó mới chỉ xuất hiện trong một hai năm gần đây khi 

đại dịch Covid đánh vào nền kinh tế thế giới. KOC xuất hiện không nhƣ các chiến thuật 

quảng bá mà để lại ấn tƣợng với tín đồ mua sắm trên sàn thƣơng mại điện tử. 

Phương thức tiếp cận  ại bộ phận tham gia mua sắm thời công nghệ 

Ở các doanh nghiệp, team marketing của họ thƣờng xuyên cập nhật những xu 

hƣớng mới, ứng dụng cho branding, bán hàng. Chỉ cập nhật thôi thì chƣa đủ, họ tìm ra 

những gƣơng mặt có đủ sức ảnh hƣởng để áp dụng các xu hƣớng, thu hút khách hàng. 

Nhãn hàng tìm ngƣời có sức ảnh hƣởng (Influencer), hợp tác để cho ra mắt sản phẩm với 

những giá trị cần thiết mà ngƣời dùng cần. Dễ dàng thấy đƣợc Influencer “dùng” sự nổi 

tiếng của họ để tạo lòng tin trong lòng khách hàng. Trong khi KOLs (Key Opinion 

Leaders) đang dần “loãng” vì nhu cầu về lợi nhuận và nhiều thành phần tham gia. Trên 

tiền đề đó KOC ra đời, có thể gọi là “phiên bản” đáng mong chờ không kém cạnh KOLs. 

Thời cơ  à   i thế chủ chốt của KOC 

Ngƣời tiêu dùng nay có những cái nhìn khắt khe hơn khi tiếp nhận dịch vụ và 

sản phẩm trên thị trƣờng. Vấn đề về nguồn gốc và chất lƣợng dịch vụ đã gây ấn tƣợng 

xấu trong tâm trí họ. KOLs quảng bá sản phẩm chiếm lòng tin của khách hàng nhƣng 

không trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, uy tín và tính xác thực của các KOLs không còn 

mạnh.Về phía KOC, hành vi mua sắm, lựa chọn sản phẩm, trải nghiệm, đánh giá của 

họ không phụ thuộc vào kênh truyền thông nào. KOC chọn sản phẩm, nhãn hàng và 

T 
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đƣa ra những nhận xét chân thực, không cần phải theo một kịch bản có sẵn. Dễ dàng 

thấy, thời cơ của KOC là tình trạng KOLs bão hòa và Covid-19 ngày càng căng th ng. 

KOC không trùng  ặp với khái niệm khác 

Thứ nhất, KOC cũng là ngƣời tiêu dùng nhƣng lại góp phần vào chiến lƣợc 

quảng bá của các nhãn hàng. 

Thứ hai, KOC có thể nhận booking từ các nhãn hàng hoặc không, họ mang thế 

chủ động trong mọi hành vi hành nghề. 

Thứ ba, Ngƣời tiêu dùng sẽ có cái nhìn tổng quan và chất lƣợng hơn vì tính 

khách quan của những ngƣời làm bên KOC khi review các sản phẩm. 

Tóm lại, xu thế của KOC đang chiếm đƣợc lòng tin và sự yêu mến của ngƣời 

tiêu dùng, thoả mãn sự khắt khe của họ trƣớc thị trƣờng. KOC không những mới mà 

còn “chất” hơn bao giờ hết ở thời điểm này. 

Cơ hội lớn mang tính thực tế cho lĩnh vực non trẻ nhưng triển vọng 

Thực trạng mua sắm tr n thị trường Việt Nam và cơ hội phát triển của KOC. 

Theo Sách trắng Thƣơng mại điện tử năm 2021 (ấn phẩm do Cục Thƣơng mại 

điện tử và kinh tế số vừa phát hành), tỷ lệ ngƣời dùng internet tham gia mua sắm trực 

tuyến: tăng 77% trong năm 2019, lên 88% trong năm 2020. 

Nhƣ vậy, đại dịch Covid-19 cùng những chỉ thị giãn cách đã làm cho doanh 

nghiệp và ngƣời tiêu dùng quan tâm hơn đến mua sắm trực tuyến. Có đến 7 trong số 10 

ngƣời tiêu dùng trên thị trƣờng đƣợc tiếp cận kỹ thuật số (Theo báo cáo SYNC Đông 

Nam Á 2021 của Facebook và Bain   Company, tại Việt Nam).  Đồng nghĩa cả nƣớc 

có 53 triệu ngƣời tiêu dùng số vào cuối năm 2021. Do Covid-19 áp lực đƣợc đặt lên cơ 

số ngành, thƣơng mại điện tử lại “thu nhận” cho mình một thành viên mới là KOC. 

Vƣợt ra khỏi những bế tắc của xã hội trƣớc đại dịch, KOC gia nhập thị trƣờng Việt 

theo cách rất tƣơi mới, tích cực nhƣ: 

Một là, tạo lập những video, clip có nội dung vui nhộn, nhiều thiện ý với sản phẩm 

và môi trƣờng, gây thích thú với ngƣời xem rồi đăng tải lên các nền tảng phổ biến. 

Hai là, tự hình thành các kênh, trang web nói về một lĩnh vực, nghiên cứu sâu và 

chia sẻ lên mạng xã hội với cộng đồng (VD: thời trang, ẩm thực, đồ công nghệ,v.v...) 

Ba là, đánh giá thực tế các sản phẩm thông qua trải nghiệm, nguồn lợi nhuận 

chính là lƣợt xem trên youtube, làm trung gian dẫn đƣờng link tới gian hàng điện tử, 

khả năng tiếp cận nhanh chóng của facebook, instagram… 

Họ chọn phƣơng thức bán hàng phổ biến và hiệu quả nhất hiện tại là social 

commerce (các nền tảng mạng xã hội giúp quảng bá sản phẩm và cá nhân hóa khách 

hàng tiềm năng). Những sản phẩm họ cho ra mắt cộng đồng chỉ đơn thuần là đóng góp 

cho chất lƣợng nguồn sản phẩm lƣu thông trên thị trƣờng, giúp ngƣời mua sàng lọc 

đƣợc sản phẩm họ sử dụng. Đáng khen ngợi là khi mới gia nhập thị trƣờng, KOC 

không tham gia nhằm bất kỳ hình thức thu lợi nhuận nào mà khá tự nguyện. 
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Nguồn thu nhập cá nh n hấp dẫn,   ng g p cho kinh tế thị trường 

Trên các nền tảng, về khía cạnh kiếm tiền, KOC và KOLs không khác nhau. Họ 

đăng tải các video lên youtube, Tiktok, instagram, phổ biến nhất là facebook. KOC 

tham gia các chiến dịch quảng bá, làm mẫu ảnh cho sản phẩm, thƣơng hiệu. KOC nhận 

về mức hoa hồng tƣơng ứng với số đơn đƣợc bán ra của các doanh nghiệp, vì sản 

phẩm đó đã đƣợc “dân KOC” kiểm chứng. Lƣợt theo dõi của ngƣời tiêu dùng làm tăng 

thu nhập cá nhân cho KOC (đóng góp tích cực cho kinh tế), đổi lại chất lƣợng thực tế 

đƣợc truyền tải tới ngƣời tiêu dùng. KOC dẫn đầu, tạo xu thế ở thời điểm dịch bệnh 

bùng phát, giữ đƣợc nguồn cung cầu ổn định và kích thích sức mua mạnh mẽ hơn, phù 

hợp và mang về nhiều “sự đảm bảo” cho phần đa ngƣời dân Việt Nam lúc này. Hành 

vi của ngƣời mua chịu ảnh hƣởng của bốn yếu tố: Văn hóa, xã hội, cá nhân, và tâm lý. 

Họ dựa vào bốn yếu tố này để tiếp cận với ngƣời mua  ở thời điểm hiện tại (lý giải: 

Văn hóa ngƣời mua đã chuyển hƣớng sang công nghệ hóa, Xã hội đang thực hiện dãn 

cách ở mức cần thiết, các Cá nhân hứng thú hơn khi tham gia mua sắm điện tử và Tâm 

lý ngƣời tiêu dùng là cần sự đảm bảo chất lƣợng, đáp ứng tâm thế “ngại” ra ngoài của 

đa số ngƣời dân thời kỳ dịch bệnh). Ba năm gần đây Tiktok đang là nền tảng đáp ứng 

thị hiếu của ngƣời dùng mạng xã hội. Khi ngƣời dùng sử dụng Tiktok để giải trí, tìm 

kiếm những giá trị tinh thần thì lại bắt gặp những post trải nghiệm thực tế về các sản 

phẩm, dịch vụ, đôi khi lại chính là thứ họ đang cần. KOC sáng tạo và lan truyền trên 

nền tảng TikTok, gắn link tới các gian hàng điện tử của các nhãn hàng.Tiềm năng lớn 

của KOC ngày càng tạo nên sức ảnh hƣởng với Marketers, khiến họ càng muốn đƣa 

hạng mục này vào chuỗi quảng bá sản phẩm. 

Thách thức nào cho một lĩnh vực còn mới với nước nhà? 

Chiến lƣợc KOC trên môi trƣờng đa kênh đƣợc các bạn trẻ trong nghề thực hiện 

theo ba bƣớc khá linh hoạt, có thể nhìn ra đƣợc thách thức mà các KOC cần phải đối mặt. 

Thứ nhất, độ phủ mà họ phải tạo không chỉ là sản phẩm mà còn là chính họ. Chỉ khi 

họ có sức ảnh hƣởng đến ngƣời tiêu dùng thì sản phẩm mới có đầu ra. Tuy nhiên, việc tạo 

sức ảnh hƣởng cho mình của các KOC không phải việc dễ dàng dù tiền bối trƣớc đó của 

họ là KOLs đã thành công. Thành công không đồng nghĩa với việc có thể duy trì, thực tế 

cho thấy giới KOLs đang trong tình trạng bão hoà, làm vì lợi nhuận nhiều. 

Thứ hai, khi KOLs chọn nhân vật ảnh hƣởng là những ngƣời đã nổi tiếng trƣớc đó 

(phần lớn là trong ngành thời trang vì sản phẩm phổ biến với chiến thuật marketing của 

KOLs là mỹ phẩm, phụ kiện) thì KOC lại không nhất thiết cần tới những ngƣời trong 

ngành giải trí, nghệ thuật. Ngƣời mua lúc này cần tới ngƣời cũng có nhu cầu mua sắm, 

sử dụng những sản phẩm tốt và theo nghề không nhằm mục đích bất chấp lợi nhuận. 

Trong khi đó phải dùng đƣợc sức mạnh từ lời nói để lan truyền thông điệp sản phẩm. 

Thứ ba, nội dung là do tính sáng tạo của giới trẻ ngày nay, nhƣng đáng ngại là 

không phải tính sáng tạo nào cũng mang giá trị thiết thực với cộng đồng. Những nội 

dung độc hại dễ dàng xuất hiện trên mạng xã hội với sức mạnh lan truyền quá nhanh, 

ngƣời mua trƣớc đó lại dần mất niềm tin với thị trƣờng không mấy tích cực. 
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Việc tạo tính định hƣớng rất khó vì thị trƣờng đã có một cơ cấu định hình lâu 

dài, để định hƣớng đƣợc cầu về hàng hoá của ngƣời dùng là vấn đề cần sự kiên trì của 

ngành marketing nói chung và KOC nói riêng. Ngƣời tiêu dùng Việt ngày nay phân 

biệt đƣợc các thông tin từ nhãn hàng: thông tin nào đƣợc quảng bá toàn phần (mục tiêu 

chỉ là doanh số, tƣơng tự KOLs) và thông tin nào là sự hợp tác của KOCs với doanh 

nghiệp để tạo giá trị đẹp (vẫn thu về lợi nhuận nhƣng tích cực hơn cho xã hội). 

 ấu chốt để K C tạo vị thế tr n thị trường Việt Nam 

Quan trọng nhất vẫn là chất lƣợng ý nói đến cách các Influencer hoạt động: 

Thứ nhất, có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực để gây tiếng vang. Dùng 

Relevance Score (mức độ liên quan của sản phẩm đang quảng cáo với khách hàng) cao 

trên 60% và đƣợc xếp vào bảng xếp hạng của Influencer. 

Thứ hai, dù những ngƣời trẻ tham gia vào lĩnh vực KOC ngày càng nhiều thì 

việc định hình phong cách riêng của mỗi KOC lại đem đến cho ngƣời trải nghiệm cảm 

giác dễ chịu, muốn thử nghiệm sản phẩm sau khi xem. 

Thứ ba, KOC cần nắm bắt thị trƣờng, thị hiếu số đông, content hay, chuyên nghiệp. 

Độ bén chính xác sẽ làm nên một cộng đồng KOC dễ có đƣợc sự hài lòng của nhiều tầng 

lớp ngƣời tiêu dùng. Không đƣợc đánh mất tính khách quan khi review sản phẩm. 

Thứ tư, việc “đúng thời điểm” là yếu tố cốt lõi. Nếu đem đến một dịch vụ đúng 

thời điểm, đáng tin cậy về giá trị gia tăng hơn cả kỳ vọng của khách hàng, ngƣời làm 

dịch vụ sẽ nhận lại sự tin tƣởng và doanh số đáng tự hào - thiết lập một ngành dịch vụ 

mới tốt. Có khó khăn nhƣng khắc phục thế nào mới tạo vấn đề lâu dài. 

Thứ năm, nên áp dụng “Performance” - một chỉ số nhằm đo hiệu quả bán hàng 

dựa trên content mà KOC đã chia sẻ và quảng bá. 

Thứ sáu, sớm loại bỏ những content sáo rỗng, thiếu thực tế. Đầu tƣ chất xám 

vào những nội dung thu hút đƣợc khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ đến từ phía 

doanh nghiệp, chọn nội dung không dung tục kém thẩm mỹ, 

Thật đúng lúc khi KOC xuất hiện tại Việt Nam, ngay lúc tất cả đang bế tắc giãn 

cách do dịch bệnh. Sự đúng lúc mà KOC đem lại không những góp phần giữ vững nền 

kinh tế mà còn thổi một làn gió mới cho thị trƣờng thƣơng mại điện tử Việt. Bất cứ trải 

nghiệm nào mà ngƣời tiêu dùng đƣợc trải qua đều mang giá trị không kém cạnh nhau, 

xây dựng uy tín lâu dài cho nhãn hàng hay chính nền kinh tế của một quốc gia. Bắt đầu 

từ nhận thức và trân quý sự kỳ vọng từ khách hàng cũng là mục tiêu KOC hƣớng tới. 

Không gì có thể phủ nhận rằng: Trong bản chất dịch vụ mà KOC mang lại, giá trị và 

tầm ảnh hƣởng đến nền kinh tế là có, mang tiềm năng rất lớn với ngành thƣơng mại 

điện tử, đóng góp cho công cuộc tăng trƣởng GDP nƣớc nhà. 

Tài liệu tham khảo: 
https://ecomobi.com/vi/hieu-dung-ve-koc-xu-huong-moi-dang-dan-thay-the-kols/ 

https://atplink.com/blog/link-bio-giup-gi-cho-koc/ 

“Để quảng cáo không phải là quảng cáo” - tác giả Simon Veksner 

Kênh youtube của reviewer Ninh Titô, Cô em Trendy,… 
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Kinh tế Việt Nam 2022 -  

Triển vọng cho các nhà đầu tư thế giới 

Trần Thị Hồng Nhung - CQ56/11.07 

iệt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tƣ trên thế giới bởi tiềm 
năng thị trƣờng đƣợc giới chuyên môn đánh giá cao và các chính sách quốc gia trong 
thời gian tới mang đến cơ hội phát triển đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp nƣớc 

ngoài. Trong tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn luôn là một lựa chọn 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nhờ khả năng kiểm soát đại dịch khéo léo và các 
biện pháp hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ. Bên cạnh đó, năm 2022 đƣợc kỳ vọng là 
một năm phục hồi và phát triển ngoạn mục của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch. 

Kinh tế Việt Nam năm 2021 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thƣơng nặng nề cho nền kinh tế của 
nhiều quốc gia, dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngay cả khi các nền kinh tế đang phục hồi 
vào khoảng cuối năm 2020, các làn sóng nhiễm virus Covid-19 mới vẫn đe dọa quá trình phục 
hồi này. 

Do quá trình hội nhập kinh tế, nền kinh tế Việt Nam không tránh khỏi những tác động 
tiêu cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều giảm mạnh. Tuy nhiên, năm 2021, Việt Nam vẫn duy 
trì mức tăng trƣởng GDP dƣơng ở mức 2,58% so với năm 2020 và tỷ lệ lạm phát nằm trong 
mức Quốc hội cho phép. Nhìn lại chặng đƣờng 1 năm qua, GDP quý I tăng 4,72%, quý II tăng 
6,73%, quý III giảm 6,02% và quý IV tăng 5,22%. Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 
IV và năm 2021 của Tổng cục Thống kê, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế năm 2021, 
khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị 
tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 
63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%. Riêng trong quý IV, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,61%; khu vực 
dịch vụ tăng 5,42%. 

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam trong đại dịch Covid-19 cũng phục hồi mạnh mẽ, 
thanh khoản tăng và có thêm nhà đầu tƣ mới tham gia, huy động vốn cho nền kinh tế của thị 
trƣờng chứng khoán tăng 20%. 

Để có đƣợc những thành tựu trên, ngoài công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời, quyết 
liệt và đổi mới, Chính phủ đã sử dụng các chính sách tài khóa, tiền tệ khác nhau để giúp khu 
vực tƣ nhân vƣợt qua khó khăn, thúc đẩy đà phục hồi kinh tế nhƣ tăng chi tiêu công, giải ngân 
của công chúng,… 

Dự báo triển vọng kinh tế tích cực năm 2022 của Việt Nam 

Theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, trong 
đó phấn đấu mức tăng trƣởng GDP đạt mức 6-6,5%; GDP bình quân đầu ngƣời đạt 3.900USD; 
giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tƣ công... Các chuyên gia kinh tế trong nƣớc và quốc tế 
đã đánh giá đây là một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi. Việt Nam hiện nay đang nằm trong số các 
quốc gia có độ phủ vaccine cao nhất thế giới. Thêm vào đó là chủ trƣơng thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh của Chính phủ. Đây đƣợc coi là những nền tảng quan trọng 

V 
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để kinh tế phục hồi nhanh. Dự báo mức tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam năm 2022, Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo ở mức 6,5%. ADB nhận định hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp 
tục là động lực tăng trƣởng với việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thƣơng tự do. Trong khi 
đó, Ngân hàng HSBC có trụ sở ở London nhận định, kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng 
trƣởng GDP ở mức 6,8% trong năm 2022 chủ yếu nhờ đầu tƣ nƣớc ngoài mạnh mẽ trở lại, tập 
trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất và phát triển xanh. 

Việt Nam đƣợc đánh giá tăng trƣởng kinh tế tích cực dựa trên các yếu tố sau: Thứ nhất, 
Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tƣ và chi tiêu công, thực hiện các biện pháp tài chính - tiền 
tệ nhƣ giảm thuế, giãn thuế ... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và ngƣời dân khôi phục sản xuất kinh 
doanh. Thứ hai, môi trƣờng kinh doanh ở Việt Nam đến năm 2022 sẽ đƣợc cải thiện đáng kể 
khi nhiều luật có hiệu lực (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tƣ, Luật Bảo vệ môi trƣờng,…). Việt 
Nam cũng đã ký kết các hiệp định thƣơng mại với các cam kết ƣu đãi cho các nhà đầu tƣ và đẩy 
mạnh hoạt động trên thị trƣờng. 

Nhìn chung, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đang trong xu hƣớng phục 
hồi. Chính phủ đặt ra mục tiêu kép từ đầu năm 2022 là bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ 
ƣu tiên hàng đầu, đồng thời đảm bảo các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra bình thƣờng, không 
hoang mang nhƣng vẫn cảnh giác. Triển vọng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới đƣợc các 
chuyên gia kinh tế đánh giá rất lạc quan. 

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022  ối với các nhà  ầu tư nước ngoài 

Căng th ng thƣơng mại Mỹ - Trung đã kéo theo sự dịch chuyển vốn giữa các khu vực và 
quốc gia, đặc biệt là xu hƣớng dòng vốn của các doanh nghiệp quốc tế ra khỏi Trung 
Quốc. Hiện tại, một số tập đoàn lớn nhất thế giới có kế hoạch chuyển chuỗi sản xuất sang Việt 
Nam. Ví dụ, LG Electronics đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ 
Hàn Quốc sang thành phố Hải Phòng, Việt Nam; Panasonic Appliances Việt Nam đang chuẩn 
bị đƣợc chuyển giao sản xuất tủ lạnh dung tích lớn và máy giặt cửa đứng dung tích lớn từ Thái 
Lan. Do tác động của đại dịch Covid-19, quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn. Nhiều nhà sản 
xuất hợp đồng lớn cho các công ty điện tử nhƣ Foxconn, Luxshare, Pegatron,… cũng có kế 
hoạch mở rộng đầu tƣ tại Việt Nam. 

Dòng vốn FDI dự kiến sẽ tăng lên đáng kể khi đại dịch Covid-19 đƣợc kiểm soát tốt, 
điều này khiến cho năm 2022 có nhiều tiềm năng cho dòng vốn FDI. Bên cạnh sự dịch chuyển 
dòng vốn của các nhà đầu tƣ lớn, các dự án FDI quy mô nhỏ sẽ tận dụng lợi thế của các hiệp 
định thƣơng mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để tiếp tục vào Việt Nam trong năm nay. 

Về cơ hội đầu tƣ, quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng từ nƣớc ngoài, quá trình công 
nghiệp hóa và đô thị hóa trong tƣơng lai là những yếu tố hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ của 
ngành điện, sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản và công nghiệp sản xuất nông sản. Đây là nhóm 
ngành đƣợc hƣởng lợi từ việc thúc đẩy đầu tƣ công của Chính phủ. Ngoài ra, sau khi Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2022, các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu và mang lại hàng hóa chất lƣợng cao cho 
ngƣời tiêu dùng. Việt Nam cũng sẽ đƣợc hƣởng lợi nhờ nhu cầu cao đối với nông sản xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phụ trợ cho luồng thƣơng mại giữa Việt 
Nam và các nƣớc trong khuôn khổ các hiệp định thƣơng mại tự do đã ký kết cũng là mục tiêu 
hấp dẫn các nhà đầu tƣ. Nhiều cơ hội đƣợc mở ra cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
mới nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các ƣu đãi về thuế cho các nhà đầu tƣ. 
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Vậy đâu là lý do cho các doanh nghiệp FDI nên đầu tư vào Việt Nam? 

Việt Nam trở thành một trong những điểm đầu tƣ hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ nƣớc 
ngoài nhờ những yếu tố nổi bật sau 

Thứ nhất, Việt Nam đã hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua việc liên 
tiếp ký kết các hiệp định thƣơng mại với các nƣớc và khu vực lớn trên thế giới. Các hiệp định 
này sẽ mang lại lợi ích cho thị trƣờng nói chung và các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nói riêng. Cụ thể, 
khi EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực sẽ áp dụng cắt giảm thuế quan 
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nƣớc thành viên giữa các bên cùng với 
lộ trình xóa bỏ thuế quan trong 10 năm. Việt Nam cũng cam kết tạo môi trƣờng thuận lợi hơn 
cho lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ và đầu tƣ nhƣ dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông. Để 
phát triển thƣơng mại điện tử giữa Việt Nam và EU, các giao dịch điện tử sẽ đƣợc miễn thuế 
nhập khẩu. Ngoài ra, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đƣợc ký kết giữa 
các thành viên ASEAN và sáu đối tác FTA: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Australia, New Zealand cũng đƣa ra các cam kết cụ thể về tự do hóa thƣơng mại hàng hóa, thực 
hiện phi thuế quan. Theo Hiệp định này, thủ tục hải quan đƣợc áp dụng một cách đơn giản và 
minh bạch. Hiệp định có khả năng tạo ra khu vực thƣơng mại tự do lớn nhất trên thế giới và 
thiết lập các chuỗi cung ứng mới do cam kết mở cửa thị trƣờng cho hàng hóa, dịch vụ, đầu tƣ; 
áp dụng quy tắc xuất xứ trong khu vực địa lý của RCEP, tạo ra thị trƣờng xuất khẩu ổn định, lâu 
dài đối với các nƣớc ASEAN. 

Thứ hai, nhiều quy định có lợi cho doanh nghiệp đã đƣợc thay đổi và ban hành trong 
Luật Doanh nghiệp mới, Luật Đầu tƣ mới và Nghị quyết 52 về chuyển đổi nền kinh tế số, thủ 
tục hành chính đƣợc đơn giản hóa và điều kiện đầu tƣ cũng đƣợc cắt giảm. Chính phủ quyết 
định việc áp dụng các ƣu đãi đặc biệt và hỗ trợ đầu tƣ để khuyến khích các dự án đầu tƣ có tác 
động kinh tế lớn. Chính sách phát triển công nghệ đƣợc Chính phủ quan tâm và thúc đẩy, các 
chính sách ƣu đãi đầu tƣ đƣợc áp dụng cho một số lĩnh vực. 

Thứ ba, Việt Nam là một thị trƣờng tiềm năng, có sự ổn định về chính trị và là một trong 
những quốc gia thành công nhất trên thế giới trong việc ngăn chặn đại dịch. Với dân số hơn 90 
triệu ngƣời, khai thác thị trƣờng nội địa Việt Nam cũng đƣợc coi là chiến lƣợc đầu tƣ kinh 
doanh tiềm năng. Đặc biệt, trong khi việc thắt chặt các điều kiện kinh doanh đƣợc nhiều nƣớc 
áp dụng do thay đổi chính trị và ảnh hƣởng của dịch bệnh, doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể 
tận dụng lợi thế của thị trƣờng trong nƣớc để giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên ngoài. 

Thứ tư, lực lƣợng lao động của Việt Nam trẻ, dồi dào, trình độ tốt trong khi giá nhân 
công đƣợc đánh giá là khá cạnh tranh trong khu vực. 

Thứ năm, Việt Nam có vị trí chiến lƣợc nằm ở trung tâm châu Á, thời gian bay từ Việt 
Nam đến các trung tâm kinh tế lớn nhƣ Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan và các nƣớc ASEAN rất ngắn. 

Thị trƣờng Việt Nam từng bƣớc thu hút đƣợc sự quan tâm và chú ý của các nhà đầu tƣ 
nƣớc ngoài trên thế giới do có thế mạnh về kinh tế, xã hội và chính trị. Vì vậy, Việt Nam sẽ là 
điểm đến đáng để các nhà đầu tƣ và các công ty FDI đầu tƣ vào hiện nay. 

Tài liệu tham khảo: 
https://www.gso.gov.vn/ (Trang thông tin của Tổng cục Thống kê) 

https://moit.gov.vn/ (Trang thông tin của Bộ Công Thương) 

https://canhco.net/dezan-shira-associates-vi-sao-the-gioi-chon-viet-nam-chu-khong-phai-cac-quoc-gia-khac-p535353.html 
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 n ninh m i trường -  

Vấn đề kh ng của ri ng ai 
Bùi Thị Hi n - CQ57/02.04 

rong những năm gần đây, an ninh môi trƣờng là vấn đề cấp bách liên quan 

đến toàn nhân loại và mỗi quốc gia, ảnh hƣởng đến cuộc sống của từng gia 

đình và mỗi cá nhân. Tại Việt Nam, an ninh môi trƣờng đang phải đối mặt với 

rất nhiều nguy cơ, đó là quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ đã làm 

biến đổi sâu sắc các điều kiện môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên của đất nƣớc, nhất 

là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp với nhiều chủng 

loại mới. 

 n ninh m i trường 

Luật Bảo vệ môi trƣờng của Việt Nam ra đời từ năm 1993 đƣợc sửa đổi, bổ sung 

vào các năm 2005, 2014 và mới nhất, ngày 17/11/2020 Quốc Hội đã thông qua Luật 

Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. Luật quy định: “Môi trƣờng là điều kiện, nền tảng, yếu 

tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với 

biến đổi khí hậu phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và đƣợc đặt ở vị trí trung 

tâm của các quyết định phát triển; không đánh đổi môi trƣờng lấy tăng trƣởng kinh tế; 

thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tƣ phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trƣờng.” 

An ninh môi trƣờng là sự ổn định, vận động bình thƣờng theo quy luật vốn có 

của môi trƣờng, giữ cho môi trƣờng không biến thành hiểm họa đối với con ngƣời và 

sinh giới. An ninh môi trƣờng là thành tố quan trọng của an ninh quốc gia, một phạm 

trù thuộc lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Theo báo cáo “Phát triển con ngƣời” năm 

1994 của Liên Hợp quốc, an ninh phi truyền thống bao gồm 7 lĩnh vực là: kinh tế, 

lƣơng thực, sức khỏe, môi trƣờng, con ngƣời, cộng đồng và chính trị. Môi trƣờng mất 

an ninh sẽ khiến cho tài nguyên cạn kiệt, thiên tai thƣờng xuyên, thiên nhiên suy thoái, 

ô nhiễm môi trƣờng, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô zôn, biến đổi các chu trình sinh 

- địa, suy giảm đa dạng sinh học… Vì vậy, nếu không giữ đƣợc an ninh môi trƣờng thì 

những thảm họa môi trƣờng sẽ gây suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, gia tăng 

bất ổn chính trị, trở thành ngòi nổ cho các bất ổn xã hội, các cuộc xung đột, chiến tranh 

và thậm chí hủy diệt loài ngƣời. 

Thực trạng an ninh m i trường ở Việt Nam hiện nay 

Ô nhiễm môi trường 

Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng sống (hay còn gọi là quá trình tự hủy diệt) do các 

hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con ngƣời gây ra gây bức xúc trong dƣ luận. Vấn 

T 
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đề này ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, 

đến an ninh môi trƣờng của các thế hệ hiện tại và tƣơng lai. Ô nhiễm môi trƣờng bao 

gồm ba loại chính là: ô nhiễm đất, ô nhiễm nƣớc và ô nhiễm không khí. Cả ba loại ô 

nhiễm đó đều đang vƣợt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép ở các đô thị lớn, khu công 

nghiệp và làng nghề. 

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng của 

Quốc hội, tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nƣớc thải rất thấp, có nơi chỉ đạt 

15 - 20%, nhƣ: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc. Một số khu công nghiệp có xây 

dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung nhƣng hầu nhƣ không vận hành vì để giảm chi 

phí. Có nơi, hoạt động của các nhà máy trong khu công nghiệp đã hủy hoại môi 

trƣờng, phá v  hệ thống thủy lợi, tạo ra những cánh đồng hạn hán hoặc ngập úng và ô 

nhiễm nguồn nƣớc tƣới, gây trở ngại cho phát triển kinh tế - xã hội nhƣ trƣờng hợp nhà 

máy Formusa (Hà Tĩnh) năm 2016. Bên cạnh ô nhiễm ở các khu công nghiệp là ô 

nhiễm ở các làng nghề. Trong đó, ngành sản xuất có thải lƣợng ô nhiễm lớn nhất là tái 

chế kim loại, quá trình này phát sinh các khí độc, nhƣ: hơi axit, kiềm, oxit kim loại 

(PbO, ZnO, Al2 O3), nhƣ làng nghề tái chế chì Đông Mai (Hƣng Yên). 

Ô nhiễm môi trƣờng tại các đô thị lớn cũng ở mức báo động, đó là các ô nhiễm 

về nƣớc thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, không khí, tiếng ồn... Theo thống kê của 

cơ quan chức năng, mỗi ngày ngƣời dân ở các thành phố lớn thải ra hàng nghìn tấn rác; 

các cơ sở sản xuất thải ra hàng trăm nghìn mét khối nƣớc thải độc hại; các phƣơng tiện 

giao thông thải ra hàng trăm tấn bụi, khí độc. 

Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng thậm chí còn tồi tệ hơn ở các bãi biển tự nhiên. 

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, tại Việt Nam rác thải nhựa 

chiếm 7% tổng lƣợng chất thải rắn thải ra, tƣơng đƣơng gần 2.500 tấn/ngày, đang đứng 

thứ 4 trên thế giới về lƣợng chất thải nhựa xả ra đại dƣơng hàng năm lên đến 0,28 - 

0,73 triệu tấn rác thải nhựa (chiếm 6% toàn thế giới), chỉ đứng sau Trung Quốc, 

Indonesia và Philippines. Đại dịch Covid-19 xảy ra cũng gây ra rất nhiều vấn đề về ô 

nhiễm môi trƣờng nhƣ xử lý rác thải y tế nguy hại và hiện nay là các vấn đề về ô 

nhiễm vi nhựa, rác thải nhựa. 

Biến  ổi khí hậu 

Theo đánh giá của các tổ chức thế giới, Việt Nam là một trong các quốc gia phải 

chịu nhiều ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng. Hiện tƣợng EL-Nino, La-

Nina ngày càng tác động mạnh mẽ đến Việt Nam, gây ra nhiều đợt nắng nóng khắc 

nghiệt. Biến đổi khí hậu đang làm ảnh hƣởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nông 

dân, nhất là các hiện tƣợng khí hậu cực đoan nhƣ: tình trạng nƣớc biển dâng, xâm nhập 

mặn đang và sẽ làm mất đi nhiều diện tích trồng cây lƣơng thực. Đầu năm 2020, các 

tỉnh khu vực Nam Trung Bộ đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài, hạn 

hán nghiêm trọng, nguồn nƣớc bị suy giảm nhanh, hàng chục nghìn héc-ta lúa hè thu bị 
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chết. Chƣa kip khôi phục hậu quả hạn hán ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì miền 

Trung Việt Nam lại liên tiếp hứng chịu hàng chục cơn bão kèm với nó là lũ lụt, sạt lở 

đất để lại hậu quả nặng nề. Cùng với đó nƣớc biển dâng làm sẽ làm mất đât canh tác 

trong nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Xung  ột môi trường nước 

Theo Báo cáo hiện trạn môi trƣờng quốc gia, Việt Nam có hơn 2.360 con sông 

thuộc 16 lƣu vực sông. Trong đó, hơn 60% tài nguyên nƣớc mặt xuất phát từ các quốc 

gia khác. Hệ thống sông Hồng có 50% nguồn nƣớc xuất phát từ Trung Quốc. Hệ thống 

sông Mekong trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có 10% nguồn nƣớc bổ sung từ nội địa, trong 

khi 90% nguồn nƣớc chảy qua từ biên giới Campuchia và ngƣợc lên thƣợng lƣu Lào, 

Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Hệ thống sông Mã, sông Cả đều có 40% lƣu vực 

phía thƣợng nguồn nằm trên lãnh thổ Lào. 

Hệ thống sông Đồng Nai cũng có 15% lƣu vực phía thƣợng nguồn là Campuchia 

chảy qua. Với đặc điểm nhƣ vậy, Việt Nam cực kỳ nhạy cảm với mọi hoạt động liên 

quan đến khai thác và sử dụng nguồn nƣớc từ phía thƣợng lƣu. Trong khi đó, biến đổi 

khí hậu đang làm suy thoái tài nguyên nƣớc, nhƣng nhu cầu dùng nƣớc của các quốc 

gia đều tăng lên, làm tăng các bất đồng và xung đột trong sử dụng chung nguồn nƣớc, 

an ninh nguồn nƣớc ở Việt Nam đang bị đe dọa ngày càng lớn. 

Nguy n nhân gây ra hiện tượng ti u cực về an ninh m i trường 

Thứ nhất, do nhận thức chƣa đầy đủ về môi trƣờng. Trong thời gian qua, nhận 

thức của các cấp chính quyền và nhân dân trong việc cần phải giữ vững an ninh môi 

trƣờng còn yếu kém. Việc lồng ghép chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với 

an ninh môi trƣờng chƣa cao. Việc giáo dục ý thức an ninh môi trƣờng cho xã hội vẫn 

chƣa đƣợc phát huy đầy đủ. Qua khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 33,9% số 

ngƣời đƣợc hỏi cho rằng: tài nguyên của Việt Nam là vô tận; 36,9% cho rằng tài 

nguyên rừng của Việt Nam là vô tận; 27,55% cho rằng chỉ nƣớc mặt mới bị ô nhiễm, 

còn nƣớc ngầm thì không; 29,2% cho rằng môi trƣờng ở thành phố bị ô nhiễm, còn ở 

nông thôn thì không. 

Thứ hai, do quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng thiếu hiệu quả. Hệ thống pháp luật 

về bảo vệ môi trƣờng tuy đã đƣợc hình thành về cơ bản nhƣng vẫn nhiều quy định còn 

chung chung, thiếu văn bản hƣớng dẫn cụ thể, thậm chí chồng chéo giữa các luật với 

nhau nhƣ: Luật Bảo vệ môi trƣờng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ rừng, Luật Khoáng 

sản,... Thiếu các cơ chế về bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng gây ra, giải 

quyết tranh chấp, xung đột về môi trƣờng. 

Năng lực quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng còn nhiều bất cập, không theo 

kịp với sự phát sinh và tính chất ngày càng phức tạp của các vấn đề môi trƣờng. Ở cấp 

địa phƣơng, cơ cấu tổ chức và năng lực của tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trƣờng 

chƣa đáp ứng yêu cầu quản lý. 
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Thứ ba, vai trò tham gia của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh môi trƣờng 

chƣa cao. Còn nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, tập trung 

vào các nhóm hành vi: thực hiện không đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt, xác nhận; Quản lý chất thải 

không đúng quy định; tự ý điều chỉnh, thay đổi thiết kế, công nghệ của các công trình 

xử lý chất thải nhằm xả trộm chất thải không qua xử lý ra môi trƣờng; Xả nƣớc thải, 

khí thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng... 

 ột số giải pháp cải thiện an ninh m i trường 

Trƣớc tình hình an ninh môi trƣờng đang đe dọa tới sự phát triển kinh tế - xã hội 

và sự tồn vong của con ngƣời, Việt Nam cần tích cực thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một  à, cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận 

thức của xã hội, trƣớc hết là của tổ chức đảng, cơ quan nhà nƣớc, doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên về an ninh môi trƣờng và trách 

nhiệm bảo đảm an ninh môi trƣờng; xây dựng mạng lƣới kết nối trong cộng đồng để 

huy động sức mạnh toàn dân trong việc chung tay bảo vệ môi trƣờng. 

Hai là, cần tiếp tục nghiên cứu, từng bƣớc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng và an ninh môi trƣờng; tăng cƣờng năng lực của cơ quan chuyên trách bảo 

vệ môi trƣờng, thành lập cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh môi trƣờng quốc gia. Về 

công tác lập pháp, ngoài việc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng, cần nghiên cứu xây dựng, ban hành pháp luật về an ninh môi trƣờng. 

Ba là, do phụ thuộc vào nguồn nƣớc ở các nƣớc thƣợng nguồn nên để bảo đảm an 

ninh nƣớc cho Việt Nam và phát triển bền vững, giải pháp hợp tác tài nguyên nƣớc các 

lƣu vực sông quốc tế, nguồn nƣớc xuyên quốc gia là đặc biệt quan trọng và cấp bách. 

Việt Nam cần chủ động và có biện pháp cụ thể hợp tác tài nguyên nƣớc trên lƣu vực 

sông Hồng với Trung Quốc và hợp tác khai thác sông Mê Kông với các nƣớc Thái Lan, 

Lào, Campuchia, tiến tới xây dựng các hiệp định, quy chế quản lý, chia sẻ và bảo vệ tài 

nguyên nƣớc đối với các sông quốc tế, nguồn nƣớc xuyên quốc gia. Đồng thời, tăng 

cƣờng hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong quá trình thực hiện Công ƣớc 

khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu và các điều ƣớc quốc tế có liên quan. 

Bốn  à, tăng cƣờng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng, nhất là phòng, chống dịch chuyển ô nhiễm môi trƣờng 

xuyên quốc gia; Ngăn chặn nạn chặt phá rừng, săn bắt có tính hủy diệt động vật, nguồn 

lợi thủy sản; Chống buôn lậu, nhập khẩu trái phép rác thải công nghiệp, nông sản, thực 

phẩm có chất bảo quản độc hại và các hành vi cố tình xả th ng khí thải, rác thải độc hại 

chƣa xử lý ra môi trƣờng. 

Tài liệu kham khảo: 
https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/ly-luan/van-de-an-ninh-moi-truong-o-viet-nam-hien-nay-115852 

https://thegioimoitruong.vn/khai-quat-mot-so-nguyen-nhan-gay-mat-an-ninh-moi-truong.html 

Luật Bảo vệ môi trường 2020, số 72/2020/QH14 
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Hành trang cho sinh vi n kinh tế  

để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện nay 
Nguyễn Thị Vân  nh - CQ57/41.03 

gày nay, kinh tế đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát 

triển của bất kì quốc gia nào trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam hiện đang 

phát triển theo mô hình kinh tế thị trƣờng. Hàng hoá, công việc, lực lƣợng 

lao động liên quan đều bị chi phối bởi quy luật cung - cầu. Khi lƣợng hàng hoá sản 

xuất ra ngày càng nhiều thì nhu cầu cần lực lƣợng những ngƣời làm kinh tế đảm đƣơng 

các công việc nhƣ hoạch định, kiểm soát, phân phối… càng cao. Trong năm tới, với 

tình hình kinh tế tăng trƣởng nhƣ hiện nay thì việc làm đƣợc tạo ra ở nhóm ngành này 

tiếp tục cao. Trong cơ cấu khởi nghiệp, một doanh nghiệp cần 1 ngƣời kỹ thuật nhƣng 

cần tới 2 - 3 ngƣời thuộc nhóm kinh tế. Chính vì vậy, khối ngành kinh tế luôn thu hút 

đƣợc sự quan tâm đặc biệt và mang đến cơ hội việc làm cao cho sinh viên khi tốt 

nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trƣờng lao động 

TP.HCM, trong giai đoạn 2018-2025 cả nƣớc cung cấp 2,5 triệu việc làm, nhóm ngành 

kinh tế - tài chính - hành chính - pháp luật chiếm tỷ trọng việc làm cao (33%). Vì vậy 

khối ngành kinh tế tại các trƣờng Đại học, Cao đ ng cũng ngày càng đƣợc gia tăng, có 

rất nhiều trƣờng đã mở rộng thêm các khối ngành kinh tế đem lại nguồn nhân lực kinh 

tế dồi dào cho đất nƣớc. Tuy nhiên, liệu rằng có phải chỉ cần học kinh tế là sẽ chắc 

chắn đảm bảo một suất công việc trong tƣơng lai hay không? 

Một nghịch lý đang tồn tại là ngày càng có nhiều cử nhân kinh tế đang chật vật tìm 

việc, phải làm trái ngành, công việc không phù hợp với trình độ chuyên môn, hay thậm 

chí là thất nghiệp, trong khi doanh nghiệp và thị trƣờng vẫn bị thiếu hụt nguồn nhân sự 

chất lƣợng cao cho nhóm ngành này. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

này là do sinh viên khi ra trƣờng chƣa có khả năng thích ứng tốt. Sinh viên kinh tế nếu 

chỉ sở hữu học bạ điểm cao nhƣng thiếu kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn sẽ khó đáp ứng 

đƣợc yêu cầu công việc trong kỷ nguyên mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Ngoài ra còn tồn tại rất nhiều nguyên nhân khác cần phải khắc phục nhƣ trình độ ngoại 

ngữ còn kém, yếu về kỹ năng mềm,… Nhƣ vậy để đáp ứng đƣợc nhu cầu tuyển dụng 

của các doanh nghiệp ngày càng khắt khe đòi hỏi sinh viên kinh tế cần phải chuẩn bị đầy 

đủ hành trang cần thiết cho bản thân ngay từ khi còn theo học tại các trƣờng đại học. 

 

N 
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Hành trang cần thiết cho sinh vi n kinh tế 

Thứ nhất, về trình độ chuyên môn 

Yếu tố quan trọng nhất giúp sinh viên kinh tế tốt nghiệp dễ dàng tìm việc trong 

thời buổi cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay là hiểu và vận dụng tốt kiến thức và kỹ 

năng chuyên môn vào công việc thực tiễn. Những kiến thức này giúp các bạn có lối tƣ 

duy và suy nghĩ nhanh nhạy hơn với những vấn đề gặp phải khi đi làm. Và đặc biệt, nó 

sẽ là nền móng quan trọng nếu các bạn muốn theo đuổi những bằng cấp cao hơn sau 

này. Ngoài ra nhóm kinh tế là một ngành đặc thù, luôn biến động, đòi hỏi sự sáng tạo 

và không sợ thất bại. Một ngƣời học giỏi và thành công trong lĩnh vực kinh tế là hai 

việc khác nhau. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức thì yếu tố quyết định thành công với 

lĩnh vực kinh tế chính là kỹ năng và kinh nghiệm - điều này chỉ có thể hình thành 

thông qua quá trình rèn luyện, tham gia các hoạt động bên ngoài. 

Thứ hai, thái độ làm việc 

Thái độ của ngƣời làm việc là yếu tố quyết định thành công. Cơ hội việc làm sẽ 

đến với những sinh viên chịu khó học hỏi và có ý thức nghiêm túc, cầu tiến trong công 

việc. Hãy chủ động mở rộng mối quan hệ và không ngừng nâng cao kỹ năng của mình 

theo yêu cầu của xã hội để tạo ra lợi thế nổi bật cho chính mình, gia tăng cơ hội việc 

làm so với các ứng viên khác. 

Thứ ba, định hướng nghề nghiệp rõ ràng 

Thiếu định hƣớng nghề nghiệp cũng chính là một trong những vấn đề lớn nhất mà 

sinh viên Việt Nam hiện nay gặp phải. Ngay cả với sinh viên đang theo học các ngành 

kinh tế, rất nhiều bạn không hình dung đƣợc công việc của mình sau khi ra trƣờng.. 

Chính điều này đã dẫn đến tình trạng một số bộ phận sinh viên lƣời học hay học cho có 

nên ảnh hƣởng đến chất lƣợng nhân lực, làm cho đầu ra còn hạn chế. Từ đó, dẫn đến một 

khối lƣợng lớn sinh viên kinh tế chƣa cụ thể đƣợc yêu cầu nghề nghiệp cần có của bản 

thân mà thiếu đi sự tự giác chuẩn bị trƣớc các kỹ năng mà bản thân có thể trao đổi theo 

thời gian trong quá trình học tập. Vì vậy sinh viên nhóm ngành này cần phải có định 

hƣớng nghề nghiệp bản thân một cách rõ ràng, cụ thể ngay từ đầu. 

Thứ tư, trau d i trình độ ngoại ngữ 

Đa số sinh viên đều đƣợc dạy môn tiếng Anh trên ghế nhà trƣờng và có trong tay 

chứng chỉ, tuy nhiên không phải bạn nào cũng có thể sử dụng ngoại ngữ phổ biến này 

một cách lƣu loát trong giao tiếp. Các công ty, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên phải có 

khả năng giao tiếp tiếng Anh và vận dụng kỹ năng đọc viết trong công việc hàng ngày 



79 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

THOÂNG TIN SÖÏ KIEÄN  Taäp 07/2022 

  

mà không chỉ là tấm bằng cấp ghi số điểm bạn đạt đƣợc. Vì thế, các bạn sinh viên kinh 

tế cần tăng cƣờng luyện tập tiếng Anh thực tế, tiếng Anh chuyên ngành càng nhiều để 

gia tăng cơ hội tìm đƣợc công việc tốt lƣơng cao trong tƣơng lai. Ngoài ra việc học 

thêm nhiều loại ngôn ngữ khác nhau là một lợi thế sẽ giúp bạn nâng cao cơ hội nghề 

nghiệp trong tƣơng lai. Ngày nay ngoại ngữ đƣợc xem là tấm vé thông hành giúp sinh 

viên kinh tế mở rộng cơ hội việc làm tại các công ty đa quốc gia, và chủ động hội nhập 

với thế giới. 

Thứ năm, không ngừng trau d i kỹ năng mềm 

Hiện nay mức độ cạnh tranh việc làm ở TP.HCM nằm trong khoảng 1/46 và Hà 

Nội là 1/33. Riêng đối với nhóm ngành kinh tế, mức độ cạnh tranh cao hơn với tỷ lệ 

1/60, ở những vị trí lao động bậc cao mức cạnh tranh có thể là 1/400 ngƣời. Do đó ngƣời 

học cần phải đáp ứng các yêu cầu về các kỹ năng mềm nhƣ làm việc nhóm, thái độ, khả 

năng quản lý thời gian, diễn thuyết,… Tất cả những điều này cần đƣợc chuẩn bị ngay từ 

giảng đƣờng đại học, để tăng sức cạnh tranh cho sinh viên ngay khi tốt nghiệp. 

Thứ sáu, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ 

Để chuẩn bị hành trang cho tƣơng lai, các bạn cũng nên tham gia các lớp đào tạo 

nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về ngành mình theo học. Ví dụ, 

các bạn học ngành kinh tế thì có thể tìm các khóa học nghiệp vụ kinh tế nhƣ Quản trị 

kinh doanh, Quản trị nhân sự, Marketing hay Logistics… 

Để tăng sức cạnh tranh cho ngƣời học kinh tế trong thời đại mới, tất cả những 

điều này đều nên đƣợc chuẩn bị kỹ càng ngay từ giảng đƣờng đại học. Để không phải 

rơi vào tình trạng thất nghiệp, các sinh viên kinh tế nên học hành chăm chỉ, tham gia 

các chƣơng trình hoạt động tập thể để rèn luyện các kỹ năng cần thiết… Đó sẽ là hành 

trang vững chắc, giúp ích cho tƣơng lai việc làm của bạn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.vanlanguni.edu.vn/giao-duc-dai-hoc-2/1181-viec-lam-khoi-nganh-kinh-te-canh-tranh-rat-cao-

nhung-rong-co-hoi 

https://tuoitre.vn/chon-nganh-kinh-te-lam-sao-de-khong-loi-thoi-voi-tuong-lai-20200813150925968.htm 

https://ts.hufi.edu.vn/tin-huong-nghiep/sinh-vien-chon-khoi-nganh-kinh-te-co-hoi-va-thach-thuc 
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