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Bức tranh VN-Index năm 2022  

và dự báo xu hướng năm 2023 

Nguyễn Hải Yến - CQ57/21.03CLC 

rƣớc tình hình bất ổn chung của thị trƣờng chứng khoán thế giới do áp lực Cục 

Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất, thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 

cũng đã giảm mạnh trong hơn nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, những tháng cuối 

năm 2022 thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đã có những điểm sáng. 

Những mảng màu xám của VN-Index năm 2022 

Giai đoạn quý I và II, đặc biệt là trong giai đoạn tháng 4, thị trƣờng chứng khoán Việt 

Nam đã chứng kiến đợt giảm mạnh. Sau 6 tháng, VN-Index ghi nhận mức giảm 20%. 

Thống kê từ Stockq, mức giảm hơn 20% đã đƣa VN-Index trở thành một trong 

những chỉ số chứng khoán có hiệu suất tệ nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Bảng 1. Hiệu suất một số chỉ số chứng khoán năm 2022 

 

Theo số liệu từ Bloomberg, tại mức điểm chốt tháng 6 là 1.197,6 điểm, định giá 

P/E VN-Index chỉ còn 13 lần. Trong khi mức đỉnh đƣợc thiết lập vào cuối tháng 6/2021, 

P/E của thị trƣờng từng ở mức hơn 19 lần. Mức P/E hiện tại cũng thấp hơn nhiều mức 

trung bình 10 năm là 15 lần. 

Vốn hóa toàn thị trƣờng tƣơng ứng giảm hơn 1,22 triệu tỷ đồng, tƣơng đƣơng khoảng 

53,3 tỷ USD, trong đó riêng sàn HoSE đã mất 1,08 triệu tỷ đồng, khoảng 49,6 tỷ USD. 

Không chỉ giảm về điểm số, thanh khoản thị trƣờng cũng sụt giảm đáng kể với giá 

trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn HoSE ghi nhận trong tháng 6/2022 chỉ đạt 

13.182 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 1 năm trở lại đây và giảm 57% so với đỉnh ghi nhận 

tháng 11/2021 với gần 31.000 tỷ đồng/phiên. 

T 
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Những mảng màu sáng của VN-Index năm 2022 

Trong tháng cuối năm 2022, thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đã quay đầu phục 

hồi mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index đã tăng khoảng 23,6% kể từ mức đáy gần nhất, thanh 

khoản tăng mạnh và khối ngoại cũng mua ròng liên tiếp gần 1 tỷ USD. Cụ thể: 

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giao dịch ngày 2/12 tăng mạnh 

nhất châu Á, với chỉ số VN-Index tăng 4,22%. Toàn bộ 30 cổ phiếu trụ cột trên thị 

trƣờng - nhóm VN30 - đều tăng mạnh, trong đó có 8 mã tăng trần. 

VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất, với mức tăng 43,73 điểm (+4,22%) lên trên 

1.080 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong gần 7 tháng qua. 

Nhƣ vậy, kể từ đáy 873 điểm ghi nhận vào sáng 16/11, chỉ số VN-Index đã hồi 

phục đƣợc gần 24%. Vốn hóa tăng thêm hàng chục tỷ USD. Thị trƣờng tăng mạnh trở lại 

sau khi sụt giảm xuống đáy. 

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt 20.409 tỷ đồng, cao hơn mặt bằng chung trƣớc đó. 

Khối ngoại tiếp tục mua vào mạnh, với hơn 2.200 tỷ đồng trong phiên 2/12, nâng tổng 

giá trị cổ phiếu khối này mua ròng lên trên 20.230 tỷ đồng kể từ đầu tháng 11. Đây là 

con số kỷ lục trong lịch sử. 

Biểu đồ 1. Giao dịch của khối ngoại trong năm 2022 

 

Dự báo xu hướng của VN-Index năm 2023 

VN-Index được dự báo sẽ phục hồi tốt nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 

tích cực. 

Trong báo cáo chiến lƣợc đầu tƣ 2023 vừa công bố, VNDirect dự báo năm 2023 cả 

nền kinh tế cũng nhƣ thị trƣờng chứng khoán sẽ có hai nửa diễn biến tƣơng đối khác 

nhau. Trong những tháng đầu năm 2023, nguyên nhân thị trƣờng tăng phần lớn do định 

giá các tài sản đã quá hấp dẫn, song đà tăng sẽ khá mong manh và không ổn định trong 

bối cảnh thanh khoản thấp, áp lực lãi suất, tỷ giá và bài kiểm tra năng lực thanh toán cho 

trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vẫn còn đó. 

Tuy nhiên, VNDirect tin tƣởng hơn vào giữa 2023, kỳ vọng đà tăng sẽ vững chãi 

nhờ các yếu tố: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất rơi vào 

quý I năm 2024. Khi các Ngân hàng Trung ƣơng trở nên “bớt diều hâu” sẽ kích hoạt một 

đợt định giá lại tài sản mới. Thị trƣờng chứng khoán, đặc biệt là các thị trƣờng chứng 

khoán mới nổi, sẽ phản ánh câu chuyện giảm lãi suất từ cách đó 4 - 6 tháng. 
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Bên cạnh đó, VNDirect cho rằng tăng trƣởng lợi nhuận ròng toàn thị trƣờng sẽ khởi 

sắc hơn trong nửa cuối năm 2023 nhờ lãi suất giảm, đồng VND mạnh lên, giá nguyên vật 

liệu đầu vào giảm và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo thêm động lực. Theo đó, nhóm 

phân tích nhận định lợi nhuận ròng toàn thị trƣờng dự kiến sẽ tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ 

trong nửa đầu năm 2023, sau đó cải thiện trong nửa cuối năm, đƣa mức tăng trƣởng cả năm 

lên 14%. Theo nhóm phân tích, đà tăng trƣởng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp tích cực 

sẽ là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của thị trƣờng chứng khoán. 

VN-Index được dự báo sẽ quay trở lại mức 1.300 - 1.350 điểm, trên cơ sở lợi 

nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 - 12,5 lần. 

Do đà lao dốc trong năm 2022 của các cổ phiếu công nghệ tại Mỹ đã dẫn đến sự 

chuyển hƣớng đầu tƣ sang các hoạt động kinh doanh truyền thống, đây cũng là bản chất 

của thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, nơi ngân hàng, bất động sản, điện lực, tiêu dùng 

chiếm ƣu thế về vốn hóa. 

Tại ngày 22/11/2022, VN-Index đang giao dịch ở mức 10 lần P/E trƣợt, thấp hơn 

43% từ đỉnh 2022 và thấp hơn 36% so với trung bình định giá 5 năm (P/E 15,6 lần). 

VNDirect tin rằng Việt Nam vẫn khá hấp dẫn so với các thị trƣờng khu vực trong tƣơng 

quan tăng trƣởng lợi nhuận giai đoạn 2023 - 2024. 

Biểu đồ 2. Diễn biến chỉ số VN-Index và P/E 

 

Biểu đồ 3. So sánh hệ số P/E một số nước 

 

Một số giải pháp phục hồi, phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam 

Thứ nhất, tiếp tục kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo 

các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Thứ hai, quan tâm kiểm soát rủi ro hệ thống, có tính liên thông giữa ngân hàng - 

chứng khoán - bảo hiểm - bất động sản. 

Thứ ba, nhà đầu tƣ cần hết sức bình tĩnh, không nên rơi vào vòng xoáy bán lấy 

đƣợc, không nên dựa vào tin đồn thất thiệt, tâm lý đám đông, mà cần kiểm chứng, nắm 

bắt sát tình hình và triển vọng của doanh nghiệp; đa dạng hóa kênh đầu tƣ, hạn chế đòn 

bẩy và kiên trì nâng cao kiến thức, kinh nghiệm đầu tƣ chứng khoán là rất cần thiết. 

Tài liệu tham khảo: 
https://cafef.vn/sau-6-thang-dau-nam-vn-index-trong-top-chi-so-chung-khoan-te-nhat-the-gioi-20220701131635104.chn 

https://vietnamnet.vn/chung-khoan-viet-nam-co-trien-vong-tich-cuc-trong-nam-2023-2087208.html 

http://kinhtetrunguong.vn/web/guest/nghien-cuu-trao-doi/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-sut-giam-manh-nguyen-nhan-trien-

vong-va-giai-phap.html 



6 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023                                                   TAØI CHÍNH VÓ MOÂ 

 

Quản lý thuế đối với hoạt động  

thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp 

Triệu Khánh Huyền - CQ57/05.03 

rƣớc sự phát triển mạnh mẽ của thƣơng mại điện tử (TMĐT), cũng nhƣ những 

đặc trƣng của nền kinh tế số, đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý 

thuế đối với hoạt động này. Trong muôn vàn khó khăn, thì việc quản lý đầy đủ 

các nguồn thu của ngƣời nộp thuế, cũng nhƣ việc xác định đối tƣợng nộp thuế là điều khó 

khăn nhất đối với cơ quan thuế hiện nay. 

Thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử 

Đến nay, các loại hình kinh doanh thƣơng mại điện tử mới nhất trên thế giới đều đã 

xuất hiện tại Việt Nam. Trong thời gian ngắn trở lại đây, tại Việt Nam đã xuất hiện các mô 

hình kinh doanh mới nhất nhƣ cung cấp các dịch vụ kết nối vận tải Uber, Grab, đặt phòng 

trực tuyến khách sạn Agoda, Traveloka, quảng các trực tuyến trên Google, Facebook... 

Theo Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là địa 

phƣơng dẫn đầu cả nƣớc về chỉ số thƣơng mại điện tử liên tục trong bốn năm  (2017-

2020). Hiện thành phố có gần 140 nghìn website hoạt động; trong đó, hơn 16 nghìn 

website thƣơng mại điện tử đã thông báo, đăng ký với Bộ Công Thƣơng, gồm gần 15.750 

website bán hàng (chiếm 48,3% tổng số website bán hàng cả nƣớc) và gần 500 website 

cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử (chiếm gần 50% cả nƣớc).  

Tỷ lệ doanh nghiệp cập nhật website hằng ngày ổn định ở mức cao (47%); các tính 

năng của website ngày càng đa dạng, cho phép đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Xu 

hƣớng phát triển thƣơng mại điện tử trên thiết bị di động cũng ngày càng tăng nhanh; 

giao dịch thƣơng mại điện tử xuyên biên giới bắt đầu phát triển, giúp ngƣời tiêu dùng dễ 

dàng đặt mua hàng hóa từ thị trƣờng quốc tế. Theo ƣớc tính của các tổ chức nghiên cứu 

thị trƣờng, giá trị giao dịch thƣơng mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố đạt 

khoảng 5 tỷ USD, chiếm khoảng 15-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; 

chiếm hơn 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn. 

Phó Trƣởng phòng Thanh tra kiểm tra số 10 (Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đỗ Quốc Tuấn cho biết: Phần lớn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không thực hiện 

nghĩa vụ thuế vì nghĩ rằng cơ quan thuế không biết doanh thu từ kinh doanh thƣơng mại 

điện tử. Khi giao dịch mua bán, các đối tƣợng mua hàng đều không lấy hóa đơn, khi 

thanh toán lại thƣờng thông qua các đơn vị trung gian thanh toán hoặc sử dụng tài khoản 

ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế đều có cách thức 

xác định đƣợc những khoản doanh thu này. Từ việc truy vết các đối tƣợng và nguyên 

nhân không thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế thành phố đã ban hành đề cƣơng quản lý 

thuế đối với hoạt động kinh doanh thƣơng mại điện tử, đề ra giải pháp quản lý thuế để các 

tổ chức, cá nhân trên tinh thần tự giác thực hiện kê khai nộp thuế.  

T 
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Nhằm quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các sàn thƣơng mại 
điện tử tại Việt Nam, trên các kênh YouTube, Facebook…, Cục Thuế thành phố có văn bản 
gửi ba doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thƣơng mại điện tử trên địa bàn, yêu cầu các 
tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các sàn giao dịch thƣơng mại điện tử 
phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn chƣa hoàn toàn nhận đƣợc hợp tác từ phía doanh 
nghiệp. Đến nay, Cục Thuế thành phố chỉ nhận đƣợc thông tin từ một doanh nghiệp là 
chủ sở hữu sàn cung cấp, nhƣng số liệu vẫn sơ sài, không đầy đủ. Ngoài ra, Cục Thuế 
thành phố còn nhận đƣợc dữ liệu của Tổng cục Thuế, thông báo 112 doanh nghiệp trên 
địa bàn có doanh thu kinh doanh trên sàn thƣơng mại điện tử từ ngày 1/4/2020 đến ngày 
31/3/2021 đạt hơn 258,5 tỷ đồng. 

Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2022, từ số liệu do Tổng cục Thuế cung cấp, Cục 
Thuế thành phố đã xử lý các doanh nghiệp bán hàng qua sàn thƣơng mại điện tử Tiki hơn 
608 triệu đồng. Cục Thuế thành phố còn xây dựng cơ chế cung cấp thông tin của các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền bán hàng 
(COD), doanh nghiệp trung gian thanh toán. Kết quả kiểm tra một doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ logistics, dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền bán hàng có số thuế truy thu, phạt và 
tiền chậm nộp hơn 9,5 tỷ đồng; một doanh nghiệp trung gian thanh toán có số thuế truy 
thu, phạt và tiền chậm nộp hơn 9 tỷ đồng. 

Đặc biệt, khi kiểm tra ba công ty đối tác của nhà cung cấp nƣớc ngoài Google tại Việt 
Nam (MCN), cơ quan thuế thành phố phát hiện hai doanh nghiệp chƣa thực hiện đầy đủ kê 
khai nộp thuế nên đã truy thu, xử phạt và tiền chậm nộp hơn 26,5 tỷ đồng. Trong sáu tháng 
năm 2022, Cục Thuế thành phố đã xử lý các cá nhân, tổ chức có phát sinh thu nhập từ Google 
gần 150 tỷ đồng; trong đó, xử lý tổng cộng 110 cá nhân có thu nhập từ Google với số thuế 
truy thu, phạt và tiền chậm nộp hơn 140 tỷ đồng; xử lý 43 doanh nghiệp hơn 8,9 tỷ đồng. 
Tổng cộng số thuế truy thu, phạt và tiền chậm nộp liên quan đến thƣơng mại điện tử tại 
Thành phố Hồ Chí Minh trong sáu tháng qua lên tới hơn 186 tỷ đồng. 

Nhiều khó khăn thách thức với công tác quản lý thuế TMĐT 

Thách thức lớn nhất là khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tƣợng nộp thuế. 
Trong điều kiện nền kinh số, các tổ chức, cá nhân có thể tiến hành hoạt động kinh doanh 
xuyên biên giới mà không thuộc đối tƣợng đánh thuế của bất kỳ quốc gia nào dựa theo 
nguyên tắc quản lý thuế truyền thống, theo đó các quốc gia đều căn cứ trên sự hiện diện 
vật chất của ngƣời nộp thuế, trong khi doanh nghiệp, cá nhân có thể vận dụng các quy 
định để phân bổ thu nhập về địa điểm có lợi nhất về thuế theo quy định của từng nƣớc.  

Một thách thức khác là khó khăn trong việc xác định đƣợc căn cứ tính thuế. Trên 
môi trƣờng số, các hoạt động kinh doanh có thể thực hiện thông qua website mà không 
cần sự hiện diện vật chất của ngƣời nộp thuế tại một nƣớc hay một địa bàn cụ thể. Nói 
cách khác “sự hiện diện trong không gian số” không nằm trong phạm vi điều chỉnh của 
luật thuế hiện hành mà đang căn cứ chủ yếu vào “sự hiện diện vật chất” của tổ chức kinh 
doanh hay ngƣời nộp thuế. 

Mặt khác, trong nền kinh tế số rất khó phân biệt một số loại thu nhập, đặc biệt là bản 
quyền, phí dịch vụ hay doanh thu hàng hóa thông thƣờng. Ví dụ, điển hình là doanh thu liên 
quan đến phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, các ứng dụng đăng tải trên mạng,... rất 
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khó để xác định số tiền chi trả cho bản quyền, phí dịch vụ hay doanh thu trả cho sản phẩm số 
để ngành thuế làm căn cứ tính thuế GTGT, nghĩa vụ khai thuế. Đồng thời, việc kiểm soát 
dòng tiền cũng không dễ dàng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế số thì những phƣơng 
thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng rất đa dạng của nhƣ: thanh toán qua ngân hàng, 
thanh toán điện tử, thanh toán ngang hàng (P2P), tiền điện tử.... 

Ngoài ra còn khó khăn trong việc kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý đối 
tƣợng thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thƣơng mại điện tử. Do chủ thể kinh doanh 
thƣơng mại điện tử không cần đến cửa hàng, cửa hiệu theo cách truyền thống, các giao 
dịch hoàn toàn thực hiện bằng phƣơng thức điện tử, máy chủ có thể đặt tại nƣớc ngoài, 
một đối tƣợng có thể có nhiều gian hàng trên một sàn giao dịch TMĐT và cùng lúc trên 
nhiều sàn giao dịch TMĐT, cùng lúc trên nhiều trang mạng xã hội. 

Đề xuất, kiến nghị 

Một là, rà soát lại các văn bản pháp luật thuế hiện hành để kịp thời có những hoàn 
thiện, sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển cũng nhƣ tình hình thực tế hoạt động của DN 
kinh doanh thƣơng mại điện tử. 

Hai là, cần nghiên cứu, nhận diện và phân nhóm ngƣời nộp thuế theo các loại hình 
thƣơng mại điện tử điển hình để tập trung nguồn lực quản lý. Trƣớc mắt nên chú trọng 
vào các loại hình thƣơng mại điện tử đang phát triển mạnh và rủi ro cao nhƣ: Kinh doanh 
trò chơi trực tuyến; Cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến; Sàn giao dịch thƣơng mại 
điện tử; Cung cấp sản phẩm số (nhạc, phim qua internet)… sau đó tiếp tục tăng cƣờng 
công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, răn đe các hành vi vi phạm trong lĩnh 
vực kinh doanh này. 

Ba là, nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng có phƣơng án kết nối, trao đổi 
thông tin điện tử với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thƣơng mại, các công ty viễn thông, 
công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền dẫn, cung cấp hạ tầng mạng , 
các công ty bƣu chính, chuyển phát, để trao đổi, thu thập, nắm bắt thông tin của các đơn 
vị có hoạt động thƣơng mại điện tử. 

Bốn là, cần bổ sung những trƣờng hợp mà sàn giao dịch TMĐT phải có trách nhiệm 
khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân. Theo đó, đối với những trƣờng hợp sau đây sàn giao 
dịch TMĐT phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân: sàn giao dịch 
TMĐT thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán; sàn giao dịch TMĐT thỏa thuận với cá nhân 
về việc đặt hàng trực tuyến; sàn giao dịch TMĐT tham gia điều hành, kiểm soát hoạt động 
giao hàng và thanh toán của ngƣời mua cho cá nhân. 

Năm là, nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý thuế đối với hoạt động 
thƣơng mại điện tử cho công chức thuế, Tổng cục Thuế cần tổ chức các khóa đào  tạo, tập 
huấn, hội thảo trong và ngoài nƣớc, đào tạo kiến thức về thƣơng mại điện tử và kỹ năng 
tìm kiếm, truy lần dữ liệu... 

Tài liệu tham khảo: 
http://taxservices.com.vn/blogtax/thue-viet-nam/thue-doi-voi-thuong-mai-dien-tu.77.html 

https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-ly-thue-doi-voi-thuong-mai-dien-tu-tai-

viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-137748.html 

https://thanhnien.vn/thue-thuong-mai-dien-tu-van-that-thu-post1499997.html 

https://tuoitre.vn/thu-thue-qua-thuong-mai-dien-tu-tang-manh-20221015205751341.htm 
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Thực trạng và giải pháp chống thất thu thuế 

Nguyễn Thị Vân Anh - CQ59/30.01 

Đinh Thị Cẩm Tú; Nguyễn Thị Trang - CQ59/30.03 

huế không chỉ là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nƣớc mà còn gắn liền 

với các vấn đề nhƣ kích thích tăng trƣởng kinh tế và đảm bảo sự công bằng và 

ổn định của xã hội. Bởi trong bối cảnh kinh tế ngày một khó khăn hiện nay 

chính sự tăng trƣởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội là cơ sở tồn tại và phát 

triển của ngành Thuế. Bài viết nói lên thực trạng và giải pháp chống thất thu thuế ở 

Việt Nam hiện nay. 

Thực trạng thất thu thuế ở Việt Nam 

Thất thu thuế đƣợc hiểu là hiện tƣợng trong đó những khoản tiền từ các cá nhân, 

tổ chức có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay có những điều kiện cơ sở 

vật chất nhất định so với khả năng của họ cần phải động viên vào ngân sách nhà nƣớc, 

song vì những lý do xuất phát từ nhà nƣớc hay ngƣời nộp thuế mà những khoản tiền đó 

không đƣợc nộp vào ngân sách nhà nƣớc. 

Tổng thu ngân sách năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ƣớc đạt 1.460.100 tỷ 

đồng, bằng 124,3% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: thu nội địa 

ƣớc đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự đoán tăng 6,6% so cùng kỳ. 

Năm 2022, toàn ngành thuế đã thực hiện đƣợc 64.289 cuộc thanh, kiểm tra, tăng 

8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra đƣợc 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. 

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với 

cùng kỳ năm 2021, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.882 tỷ 

đồng; giảm khấu trừ là 2.192 tỷ đồng; giảm lỗ là 43.455 tỷ đồng. Cơ quan thuế các cấp đã 

thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

Số tiền thu hồi nợ thuế đạt 39.000 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế ƣớc tính đến 

thời điểm cuối năm 2022 là 122.918 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu năm 

2022 ƣớc tính khoảng 8,4%; xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 

nộp đạt 2.757 tỷ đồng. 

Mặc dù đạt đƣợc nhiều sự gia tăng nhƣng vẫn còn tồn đọng khá nhiều vấn đề. 

Theo Tổng cục Thuế, các hành vi gian lận thuế ngày càng gia tăng và phức tạp, diễn ra 

khá nghiêm trọng với mức độ ngày càng tinh vi dƣới nhiều hình thức khác nhau, gây 

thất thoát tiền ngân sách nhà nƣớc, tạo sự bất bình đẳng và bức xúc trong cộng đồng 

doanh nghiệp. 

Thất thu thuế trong hoạt động thƣơng mại điện tử (TMĐT) là một vấn đề điển 

hình. Ƣớc tính tỷ lệ ngƣời dùng tham gia Internet mua sắm trực tuyến ở Việt Nam 

chiếm trên 90% và có tới 3,5 triệu lƣợt giao dịch 1 ngày trên các sàn thƣơng mại điện 

T 
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tử, chƣa kể các nền tảng mạng xã hội. Theo dự báo của Bộ Công Thƣơng, thị trƣờng 

TMĐT của Việt Nam đến năm 2025 có thể đạt 39 tỉ USD, đƣa Việt Nam trở thành nền 

kinh tế có thị trƣờng TMĐT đứng thứ ba trong khu vực ASEAN. 

Dù hoạt động trên các sàn TMĐT phát triển rất mạnh nhƣng mỗi năm ƣớc tính 

ngành thuế thất thu khoảng 85% thuế từ các nền tảng số (Facebook, Google…), vì hầu 

hết đều không kê khai và nộp thuế. Việc này giúp bên bán dễ dàng lách thuế là vì 

những ngƣời mua hàng đều không lấy hóa đơn. Bên bán hàng nhận thanh toán bằng 

tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng (COD) hoặc thanh toán qua các tài 

khoản ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế đã vô tình tiếp tay cho tổ chức, 

doanh nghiệp khai gian giá bán để trốn thuế và tạo ra lƣợng hóa đơn chƣa sử dụng để 

lợi dụng mua bán hóa đơn khống trên thị trƣờng. Thậm chí vài cá nhân bán hàng trên 

mạng sau một thời gian đổi tài khoản để bán, tránh sự truy lùng của cơ quan thuế. 

Bên cạnh đó, theo thống kê từ Bộ Tài chính, có hơn 14.100 doanh nghiệp doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI), chiếm 56% tổng số doanh nghiệp 

FDI đang đầu tƣ kinh doanh tại Việt Nam báo lỗ. Điều đáng lƣu ý rằng, có 

những doanh nghiệp FDI đƣợc cho là kinh doanh thuận lợi vẫn báo lỗ. Tổng số lỗ các 

doanh nghiệp FDI ghi nhận lên tới khoảng 151.064 tỉ đồng. 

Mặt khác, các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thƣờng góp vốn vào doanh nghiệp FDI 

trong nƣớc bằng máy móc, thiết bị công nghệ lạc hậu hoặc đã khấu hao hết nhƣng 

đƣợc đẩy giá lên rất cao so với giá trị thực. Bằng cách này đã giúp nâng khống giá trị 

vốn góp, gây thất thu cho ngân sách và bất lợi cho doanh nghiệp trong nƣớc. 

Tình trạng gian lận, trốn thuế ngày càng phức tạp và tinh vi hơn, đặc biệt trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, TMĐT phát triển nhanh chóng, các cơ 

quan thuế chƣa thực sự ráo riết, quyết liệt, chế tài xử phạt chƣa nghiêm đối với những 

doanh nghiệp chậm nộp thuế, chƣa có biện pháp kiểm soát gây thất thu thuế của nhà nƣớc. 

Ngoài ra, chính sách quản lí còn nhiều hạn chế do có nhiều loại văn bản từ cấp Trung 

ƣơng đến địa phƣơng hết sức rƣờm rà, gây khó khăn cho cả ngƣời thu lẫn ngƣời nộp. 

Một số giải pháp chống thất thu thuế 

Thứ nhất, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có rủi cao về thuế, đặc biệt là các 

doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, chuyển lãi thành lỗ để trốn tránh nghĩa vụ nộp 

thuế, những doanh nghiệp giao dịch thanh toán qua ngân  hàng có dấu hiệu đáng ngờ, 

doanh nghiệp nằm trong sách “đen”. Đồng thời, đôn đốc thu kịp thời các  khoản  thuế 

truy thu và phạt qua kết luận thanh, kiểm tra, kiểm toán. 

Thứ hai, Tổng cục Thuế cần phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ TMĐT, sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao 

dịch, gắn định danh điện tử với mã số thuế để quản lý thống nhất định danh công dân 

trên toàn bộ ngành thuế theo mã định danh công dân. Đồng thời nghiên cứu phát triển 

hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử hiện có ở Việt Nam lên Ứng dụng 

công dân số quốc gia VneID để tạo thuận lợi cho ngƣời dân khi tham gia các hoạt động 

thƣơng mại điện tử. 
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Thứ ba, để hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng trốn thuế, gian lận thuế thông 

qua việc lợi dụng một số kẽ hở của chính sách, cần tiếp tục rà soát, củng cố và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, sớm ban hành quy định về quản lý giá chuyển nhƣợng của 

giao dịch liên kết, chống chuyển giá và chống thất thu ngân sách nhà nƣớc. 

Thứ tư, Cục Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ngƣời nộp 

thuế, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của ngƣời nộp thuế, khắc 

phục những tồn tại trong công tác quản lý, và đảm bảo sự công bằng trong việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động cần có chế độ ƣu đãi, 

khen thƣởng, khuyến khích thỏa đáng đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế 

độ hạch toán kế toán và nộp đủ thuế cho Nhà nƣớc. 

Thứ năm, để công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thuế 

phải là ngƣời có cả trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy cần phải tăng 

cƣờng công tác giáo dục chính trị - tƣ tƣởng cho cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực, đẩy 

mạnh luân phiên cán bộ, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách 

nhiệm vào vị trí then chốt. Đồng thời cần thƣờng xuyên thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành 

thuế nhằm phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của cán bộ thuế, loại bỏ kịp thời những 

con sâu mọt trong ngành thuế, từng bƣớc làm trong sạch  đội ngũ công chức thuế. 

Thứ sáu, thực hiện các biện pháp cƣỡng chế thu nợ, giảm tối đa nợ đọng thuế, quản 

lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, cũng nhƣ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài 

chính và các lực lƣợng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ 

đọng, chống gian lận thƣơng mại, buôn lậu. Đồng thời cần có những chế tài xử phạt 

nghiêm khắc đối với những hành vi trốn thuế, gian lận của các doanh nghiệp và cá nhân. 

Thứ bảy, cần đẩy mạnh kiểm tra, rà soát số lƣợng doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh để phát hiện kịp thời các trƣờng hợp có kinh doanh nhƣng không đăng ký kinh 

doanh, không đăng ký thuế để đƣa vào diện quản lý. Tập trung rà soát việc kê khai của 

các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện ngay các trƣờng hợp kê khai không đúng, để có 

biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

Kết luận: Vấn đề thất thu thuế là vấn đề không còn mới mẻ đối với Việt Nam. 

Để có đƣợc các giải pháp chống thất thu thuế cần kết hợp giữa các căn cứ lí luận và 

thực tiễn một cách linh hoạt, chính xác đồng thời giảm thiểu các hạn chế của các biện 

pháp để đạt hiệu quả cao trong công tác thu thuế tăng nguồn thu Ngân sách Nhà nƣớc. 
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Mua sắm công xanh tại Việt Nam:  

Thực trạng và các giải pháp đề xuất thúc đẩy 

Nguyễn Thị Hoài - CQ58/09.04  

rong hai thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, nhiều nƣớc đã tiến hành hiện đại 

hóa khu vực công, trong đó cải cách quản lý, sử dụng tài sản công là yếu tố 

quan trọng nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động cũng nhƣ quản lý hành chính 

nhà nƣớc. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách quản lý và sử dụng tài sản công, việc 

tăng cƣờng hiệu quả sử dụng nguồn lực theo hƣớng bền vững cũng đƣợc đặt ra tại 

nhiều nƣớc trên thế giới. Do sức mua rất lớn, việc mua sắm xanh của chính phủ, còn 

gọi là mua sắm công xanh, từ lâu đã đƣợc sử dụng  nhƣ là một trong những công cụ 

chính sách quan trọng đƣợc chính phủ các nƣớc sử dụng nhằm sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực công, thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi 

trƣờng. Hoạt động mua sắm công xanh cũng vì thế mà đang ngày càng trở nên phổ 

biến ở các nƣớc trên thế giới nhằm mục tiêu hƣớng tới phát triển bền vững. Cũng nằm 

trong xu thế chung, Việt Nam ngày càng đề cao các hoạt động cắt giảm khí thải, tiết 

kiệm năng lƣợng, tài nguyên, giảm thiểu các tác động môi trƣờng trong quá trình sản 

xuất và tiêu dùng, thực hiện mua sắm xanh. Mua sắm công xanh là xu hƣớng tất yếu 

nhằm cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa chủ trƣơng 

của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển bền vững. 

Mua sắm công xanh (GPP) đƣợc định nghĩa trong Communication (COM, 2008) 

của Liên minh châu Âu (EU) là: "Mua sắm công vì mục tiêu mang lại môi trƣờng tốt 

hơn và là một quy trình, trong đó các cơ quan tƣ nhân, nhà nƣớc và bán công đáp ứng 

nhu cầu của họ về hàng hoá, dịch vụ, công trình và tiện ích bằng cách lựa chọn các giải 

pháp có tác động giảm thiểu đến môi trƣờng trong suốt vòng đời của họ, so với các sản 

phẩm, giải pháp thay thế ”. 

Thực trạng mua sắm công xanh ở Việt Nam hiện nay 

Nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc áp dụng mua sắm công xanh ở Việt Nam, 

trong những năm gần đây, Chính phủ ban hành các chính sách liên quan nhƣ: Chiến 

lƣợc Quốc gia về Phát triển bền vững (2011 - 2020); Chiến lƣợc quốc gia về Tăng 

trƣởng xanh (2011 - 2020) đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 thực hiện mua sắm 

công xanh; Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về Tăng 

trƣởng xanh… Đặc biệt, Luật  BVMT năm 2020 tại Điều 146 quy định mua sắm xanh 

là việc mua sắm các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trƣờng đƣợc chứng nhận Nhãn 

sinh thái Việt Nam hoặc đƣợc công nhận theo quy định của pháp luật. Ƣu tiên thực 

T 
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hiện mua sắm xanh đối với dự án đầu tƣ, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

theo quy định của Chính phủ. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành nền kinh tế xanh, 

thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh. Việt Nam đang đẩy mạnh các 

hành động hƣớng tới một nền kinh tế xanh, trung hòa carbon vào năm 2050. Theo 

Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh, đến năm 2030, tỷ lệ mua sắm công xanh 

trong tổng mua sắm đạt ít nhất 35% và tăng lên 50% vào năm 2050. Điều này đòi hỏi 

các giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy mua sắm công xanh - đóng vai trò quan trọng trong 

việc hình thành thị trƣờng xanh ở nƣớc ta. 

Ngoài ra, Việt Nam đã ban hành và thực hiện một số quy định về tiêu chí và quy 

trình cấp nhãn sinh thái. Nhãn sinh thái và mua sắm xanh có mối quan hệ khăng khít 

với nhau. Nhãn sinh thái là một trong những biện pháp điều chỉnh mục tiêu sản xuất 

sản phẩm thân thiện môi trƣờng của doanh nghiệp và thói quen tiêu dùng của cộng 

đồng. Việc dán nhãn sinh thái đã đƣợc thí điểm thực hiện ở một số sản phẩm. Đây 

cũng là hoạt động đƣợc ghi nhận tạo tiền đề tích cực trong việc tiến tới sản xuất và tiêu 

dùng bền vững.  Tuy nhiên, Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc trong việc 

triển khai mua sắm công xanh. Cho đến nay, việc thực hiện các quy định này mới chỉ 

dừng ở mức độ thí điểm và chỉ tập trung mua sắm một số sản phẩm nhƣ thiết bị chiếu 

sáng, thiết bị điện, điện tử... Bên cạnh đó, nhận thức về mua sắm công xanh Việt Nam 

đang gặp một số khó khăn, vƣớng mắc trong việc thực hiện mua sắm công xanh nhƣ 

thiếu liên kết, thống nhất giữa các văn bản pháp luật, dẫn đến sự phối hợp lỏng lẻo 

giữa các cơ quan chủ quản; thiếu các văn bản pháp lý và các tài liệu hƣớng dẫn lồng 

ghép các tiêu chí bền vững vào quy trình đấu thầu. Nhận thức và năng lực của các cán 

bộ mua sắm, đấu thầu về mua sắm công bền vững còn hạn chế của các cơ quan nhà 

nƣớc và các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. 

Giải pháp thúc đẩy mua sắm công xanh tại Việt Nam 

Mua sắm công xanh đƣợc xác định là xu hƣớng tất yếu nhằm cụ thể hóa các cam 

kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đồng thời thực hiện các chủ trƣơng của Đảng và 

Nhà nƣớc về phát triển bền vững, không đánh đổi môi trƣờng để tăng trƣởng kinh tế. 

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về mua sắm công xanh. Để thực hiện mua 

sắm công xanh vai trò then chốt là ở sự chỉ đạo cấp Trung ƣơng. Mỗi Chính phủ có 

chính sách quốc gia mua sắm công xanh hoặc các chiến lƣợc liên quan đến việc thúc đẩy 

một nền kinh tế xanh, sử dụng hiệu quả năng lƣợng, giảm khí thải nhà kính. Vì vậy, Việt 

Nam cần rà soát các văn bản quy định về mua sắm công và các văn bản quy định trong 

lĩnh vực Bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững để xây dựng một khung pháp lý về 

mua sắm công xanh, cũng nhƣ tích hợp các tiêu chí môi trƣờng vào quy trình mua sắm. 

Thứ hai, tăng cƣờng các chính sách ƣu đãi về mua sắm công xanh, Chính phủ 

cần có cơ chế hỗ trợ đối với hàng hóa trong nƣớc khi sản xuất xanh; xây dựng danh 
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mục sản phẩm có thể bắt buộc áp dụng mua sắm sản phẩm xanh nhằm khuyến khích 

và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh các sản phẩm này. 

Thứ ba, Nhà nƣớc xây dựng và thí điểm áp dụng lộ trình mua sắm công xanh, 

trƣớc hết tại một số cơ quan mua sắm cấp trung ƣơng và đối với một số sản phẩm, dịch 

vụ ƣu tiên, sau đó mở rộng ra cấp địa phƣơng và các tổ chức. Trong giai đoạn hiện 

nay, một số nhóm sản phẩm công xanh nên đƣợc ƣu tiên áp dụng mua sắm tại các cơ 

quan nhà nƣớc cụ thể: Các dịch vụ (xây dựng, du lịch...) đáp ứng các tiêu chuẩn kinh 

tế xanh nhƣ đảm bảo các tiêu chuẩn sử dụng năng lƣợng, nguyên vật liệu, thiết kế thích 

hợp điều kiện sinh thái, tính đến các tác động của biến đổi khí hậu; Các phƣơng tiện 

giao thông cơ giới mua bằng kinh phí công phải đạt tiêu chuẩn khí thải, ƣu tiên phƣơng 

tiện sử dụng nhiên liệu sạch và các loại hàng hóa, sản phẩm đƣợc dán nhãn sinh thái, 

dán nhãn tiết kiệm năng lƣợng, hàng hóa có khả năng tái chế. 

Thứ tư, cần phải có hệ thống giám sát để bảo đảm những tác động tích cực đến 

xã hội và môi trƣờng. Hệ thống giám sát và đánh giá này phải đƣợc xây dựng chƣơng 

trình trong trung và dài hạn. Việc xây dựng năng lực cho cán bộ mua sắm công xanh 

cũng đƣợc cho là một yếu tố quan trọng để bảo đảm các cán bộ này hiểu rõ hơn về quy 

trình mua sắm xanh nhằm phát huy đƣợc hiệu quả chính sách: chứng nhận ISO 14001 

(môi trƣờng); ISO 50001 (năng lƣợng); ISO 26000 (trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp); báo cáo Lớp ESG (Môi trƣờng - Xã hội - Quản trị). 

Thứ năm, trong bối cảnh công nghệ phát triển, các bộ ngành, địa phƣơng cần 

tích hợp quy chế mua sắm công xanh vào các trang điện tử thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ (bao gồm các quy chế đấu thầu, quy chế xây dựng dự toán ngân sách, danh mục các 

hàng hóa xanh). Mặt khác, cổng thông tin này phải đƣợc dẫn chiếu tới trang điện tử 

của Bộ Công Thƣơng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng,.. 

Kết luận 

Mua sắm công xanh là một trong những công cụ chính sách quan trọng nhằm 

thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng, do đó đòi hỏi các cơ quan Chính phủ, doanh 

nghiệp và ngƣời dân cân nhắc sự cần thiết của việc mua sắm cũng nhƣ những tác động 

môi trƣờng của sản phẩm hay dịch vụ này ở tất cả các giai đoạn vòng đời của chúng. 

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, chúng ta “không thể ép bằng đƣợc” mà cần có lộ trình cụ 

thể, cái gì dễ làm trƣớc. Đồng thời, cần thúc đẩy sản xuất trong nƣớc đối với các hàng 

hóa, dịch vụ cho mua sắm công xanh; có chính sách về ƣu đãi hỗ trợ, đồng nghĩa phải 

làm rõ các tiêu chí, có quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể. 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/mua-sam-cong-xanh-cai-gi-de-lam-truoc-352522.html 

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-hinh-thanh-thi-truong-mua-sam-xanh-trong-dau-tu-cong/822924.vnp 

https://baodauthau.vn/mua-sam-cong-ben-vung-dong-luc-cua-phat-trien-post43147.html 
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Thực trạng và giải pháp thúc đẩy  

phát triển thị trường trái phiếu xanh  

tại Việt Nam 

Đỗ Thị Kim Anh - CQ57/08.01 

ƣới sự tác động của đại dịch Covid-19, mọi ngƣời ngày càng ý thức đƣợc 

những ảnh hƣởng nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và sức khỏe với hệ quả 

đƣợc dự báo trong ngắn hạn và dài hạn. Phát triển bền vững với tăng trƣởng 

xanh đang trở thành xu hƣớng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới 

bởi tăng trƣởng xanh có thể đảm bảo tăng trƣởng kinh tế với bảo vệ môi trƣờng và xã 

hội. Tại Việt Nam, với các mục tiêu đặt ra trong Chiến lƣợc tăng trƣởng xanh quốc gia, 

nhu cầu vốn cho phát triển các dự án xanh, năng lƣợng tái tạo và xử lý môi trƣờng là 

rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm ra và thực hiện các giải pháp giải pháp nhằm phục 

vụ mục tiêu huy động vốn cho phát triển kinh tế và tăng trƣởng bền vững, phát triển thị 

trƣờng trái phiếu xanh đến năm 2030 là vô cùng cấp thiết. 

Thị trường trái phiếu xanh 

Trái phiếu xanh là một loại chứng khoán nợ dùng để huy động vốn cho các hoạt 

động bảo vệ môi trƣờng, giải pháp chống biến đổi khí hậu. Trái phiếu xanh có thể 

đƣợc phát hành bởi chính phủ, chính quyền địa phƣơng hay các doanh nghiệp để huy 

động đƣợc nguồn lực tài chính tài trợ cho các dự án xanh trong nhiều lĩnh vực. Đây 

cũng là một công cụ hiệu quả để khuyến khích nhà đầu tƣ gia tăng tài trợ cho nền kinh 

tế phát thải ít carbon để bảo vệ môi trƣờng sống. 

Hiện nay, trái phiếu xanh đã đƣợc phát hành ở hơn 30 quốc gia, trong đó Mỹ, 

Canada, Pháp, Anh và Trung Quốc là những thị trƣờng lớn, tập trung vào các ngành, lĩnh 

vực có liên quan đến kéo giảm và thích ứng biến đổi khí hậu, giao thông vận tải, năng 

lƣợng, tái chế, xây dựng và xử lý nƣớc, rác thải. Việc phát hành trái phiếu xanh đang là xu 

hƣớng toàn cầu với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế lớn nhƣ Ngân hàng Thế 

giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... 

Theo thống kê của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu khí hậu, trái phiếu xanh đã tăng 

trƣởng nhanh trong những năm gần đây và khối lƣợng trái phiếu xanh phát hành trên 

thị trƣờng có thể đạt mốc 1 nghìn tỷ USD/năm vào năm 2023. 

Khối lƣợng phát hành trái phiếu xanh toàn cầu trong năm 2020 đã đạt 269,5 tỷ 

USD, cao hơn 5,7% so với năm 2019. Mỹ là quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng 

về khối lƣợng phát hành trái phiếu xanh với 51,1 tỷ USD, vị trí thứ hai thuộc về Trung 

Quốc với 31,3 tỷ USD, thứ ba là Pháp với 30,1 tỷ USD. 

D 
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Về lĩnh vực đầu tƣ, cũng theo Climate Bonds Initiative, trong số các trái phiếu 

xanh đƣợc phát hành vào năm 2019, 32% thuộc lĩnh vực năng lƣợng sạch, 30% trong 

lĩnh vực xây dựng carbon thấp, 20% thuộc lĩnh vực giao thông carbon thấp, 9% về tài 

nguyên nƣớc, 3% thuộc tái chế rác thải, 2% về sử dụng đất. 

Về kỳ hạn, hầu hết các trái phiếu xanh là công cụ tài chính trung hạn với kỳ hạn 

từ 5 - 10 năm, cụ thể: 14,7% có kỳ hạn trên 20 năm; khoảng 36%, kỳ hạn từ 5 đến 10 

năm; 29,3% có kỳ hạn 5 năm; 17,8% kỳ hạn từ 10 đến 20 năm. 

Nhƣ vậy, có thể thấy, xu hƣớng ngày càng tăng trong phát triển trái phiếu xanh 

tại các nƣớc trên thế giới. 

Thực trạng phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Theo nghiên cứu của các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam, 

Việt Nam là quốc gia có thể chịu tổn thất khoảng 15 tỷ USD/năm do biến đổi khí hậu, 

tƣơng đƣơng 5% GDP và 20% dân số chịu tác động bởi sự gia tăng 1m của mực nƣớc 

biển, diện tích đất canh tác trong nông nghiệp bị thu hẹp do ngập lụt và xâm mặn, chi phí 

sản xuất của ngành công nghiệp tăng bởi thiếu hụt nguồn nguyên liệu và năng lƣợng. Vì 

vậy, trái phiếu xanh đang đƣợc xem nhƣ một kênh thu hút vốn mới và hiệu quả cho các 

giải pháp nhằm thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 

Ngày 20/10/2016, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án phát hành thí điểm trái phiếu 

xanh của chính quyền địa phƣơng nhằm huy động vốn phục vụ cho các công trình xanh 

nhƣ các dự án về thủy lợi, bảo vệ môi trƣờng, điện gió… Sở Giao dịch chứng khoán Hà 

Nội (HNX) hỗ trợ các chủ thể phát hành sản phẩm trái phiếu xanh và thí điểm triển khai 

tại một số địa phƣơng có nhu cầu huy động vốn. Tổng giá trị trái phiếu xanh đã đạt 27 

triệu USD và tiềm năng còn nhiều hơn nữa trong tƣơng lai, với hai địa phƣơng đầu tiên 

triển khai đề tài đề án này là Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trái 

phiếu đƣợc phát hành dƣới dạng trái phiếu chính quyền địa phƣơng, kỳ hạn 3 - 5 năm. 

Tại Việt Nam, tổng giá trị GSS (mảng xanh, xã hội và bền vững) đạt 1,5 tỷ USD 

trong năm 2021, gấp gần năm lần mức 0,3 tỷ USD trong năm 2020. Phần lớn nguồn 

vốn thu đƣợc từ phát hành trái phiếu (57%) đƣợc sử dụng cho năng lƣợng tái tạo vẫn là 

ngành chính đƣợc các bên liên quan của Việt Nam quan tâm cùng với ngành chất thải 

và nông nghiệp. Trong khối ASEAN, Việt Nam là nguồn phát hành nợ xanh lớn thứ 

hai, đạt 1 tỷ USD, chỉ sau Singapore. 

Tính đến đầu năm 2021, quy mô phát hành trái phiếu xanh tại Việt Nam chỉ ở 

mức 284 triệu USD thông qua bốn đợt phát hành, bao gồm một tổ chức đƣợc Chính 

phủ bảo lãnh (23,4 triệu USD năm 2016), một chính quyền thành phố (3,6 triệu USD 

năm 2016) và hai khoản vay xanh (tƣơng ứng 71 triệu USD và 186 triệu USD vào năm 

2020). Năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc (UBCKNN) đã tích cực tham gia 

thúc đẩy các Tiêu chuẩn Trái phiếu Xanh ASEAN (AGBS), Tiêu chuẩn Trái phiếu Xã 

hội ASEAN (ASBS) và Tiêu chuẩn Trái phiếu Bền vững ASEAN (ASUS), dựa trên 
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Nguyên tắc Trái phiếu Xanh, Nguyên tắc Trái phiếu Xã hội và Hƣớng dẫn về Trái 

phiếu Bền vững của Hiệp hội Thị trƣờng vốn Quốc tế (ICMA), nhằm tạo ra một loại 

tài sản bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, UBCKNN đã phát hành Sổ tay “Hƣớng dẫn 

phát hành cho trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững” với sự hỗ trợ 

của IFC, Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ. Cuốn sổ tay 

hƣớng dẫn các tổ chức phát hành và các thành viên thị trƣờng áp dụng các tiêu chuẩn 

quốc tế và khu vực ASEAN, cũng nhƣ các quy định của Việt Nam về trái phiếu xanh, 

trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững. 

Trái phiếu xanh là giải pháp cho phép đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tƣ, tạo kênh 

vốn cạnh tranh, hỗ trợ cho phong trào đầu tƣ có trách nhiệm với xã hội và nỗ lực 

chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đồng thời cũng là đòn bẩy để thực hiện các dự 

án năng lƣợng tái tạo nhƣ điện gió, năng lƣợng mặt trời hay đầu tƣ hệ thống xử lý chất 

thải, giảm thiểu tác động xấu lên môi trƣờng. Mặc dù, Việt Nam đƣợc đánh giá có tiềm 

năng lớn nhƣng bức tranh tổng thể về thị trƣờng trái phiếu xanh ở Việt Nam đƣợc đánh 

giá hiện đang ở dạng sơ khai, chƣa phát triển, quy mô, loại hình và nền tảng cung, cầu 

trái phiếu xanh đều chƣa chắc chắn, hệ thống pháp lý cho việc phát hành và đầu tƣ trái 

phiếu xanh còn mỏng và chƣa đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Đặc 

biệt, hệ thống thông tin, tuyên truyền và sự hiểu biết của nhà đầu tƣ nói riêng và thị 

trƣờng nói chung về trái phiếu xanh còn rất nhiều hạn chế. 

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng phát triển chậm của thị trƣờng 

trái phiếu xanh ở Việt Nam, cụ thể: 

Thứ nhất, khung khổ pháp lý và cơ chế, chính sách về phát triển thị trƣờng trái 

phiếu xanh chƣa đầy đủ và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển của thị trƣờng. Các 

quy định, chế tài về trái phiếu xanh của Việt Nam khá chung chung nên các doanh 

nghiệp muốn huy động từ nguồn này không dễ. Cả bên phát hành trái phiếu và nhà đầu 

tƣ đều thiếu một căn cứ đủ rõ ràng, đủ độ tin cậy để xác định xem dự án nào, hoạt 

động nào là xanh thật sự, hay chỉ là "nhuộm xanh" để quyết định đầu tƣ. 

Thứ hai, thị trƣờng trái phiếu xanh chƣa nhận đƣợc sự quan tâm của các đối 

tƣợng tham gia thị trƣờng, còn yếu cả về cung và cầu của thị trƣờng, cơ chế vận hành 

của thị trƣờng và hoạt động của thị trƣờng trái phiếu xanh vừa thiếu các yếu tố cốt lõi 

vừa chƣa đồng bộ, chƣa tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia huy động vốn qua thị 

trƣờng trái phiếu xanh. 

Thứ ba, các tổ chức phát hành (các bộ, ngành chính quyền địa phƣơng, doanh 

nghiệp...) vẫn chƣa thực sự quan tâm đến việc huy động vốn qua kênh phát hành trái 

phiếu xanh. 

Thứ tư, các nhà đầu tƣ trên thị trƣờng, đặc biệt là các nhà đầu tƣ trong nƣớc vẫn 

tập trung vào những dự án, sản phẩm sinh lời cao, chƣa chú ý đầu tƣ vào các sản phẩm 

tài chính xanh hoặc các dự án phát triển có tính bền vững. Trong khi việc tiếp cận các 
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nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, các quỹ đầu tƣ nƣớc ngoài quan tâm đến sản phẩm tài chính 

xanh còn gặp nhiều khó khăn. 

Thứ năm, mặc dù đã có chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn 

nhƣng chƣa có chiến lƣợc phát triển kinh tế xanh một cách đồng bộ, trong đó cần chỉ 

rõ những lĩnh vực, những ngành, sản phẩm cần phải xanh hóa và lộ trình triển khai 

thực hiện cụ thể. Điều này cho thấy trên phƣơng diện tổng thể chƣa có chiến lƣợc 

xuyên suốt để phát triển nền kinh tế xanh một cách đồng bộ, bài bản, chuyên nghiệp. 

Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam cần nâng cao nhận thức của ngƣời dân, tạo ra 

những cải cách trong nền kinh tế và hệ thống tài chính nhằm tạo tiền đề cho việc hình 

thành và phát triển trái phiếu xanh. 

Thứ hai, rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý, khung khổ chính sách và 

cơ chế quản lý thị trƣờng đối với thị trƣờng tài chính nói chung và thị trƣờng trái phiếu 

xanh nói riêng. Đặc biệt, Chính phủ cần ban hành văn bản cụ thể liên quan đến trái 

phiếu xanh, trong đó, cần quy định rõ các tiêu chuẩn của riêng mình trong việc xác 

định trái phiếu xanh, dự án xanh cũng nhƣ các nguyên tắc trong việc phát hành và quản 

lý nguồn vốn hình thành từ trái phiếu xanh. 

Thứ ba, Chính phủ cần liên kết với các tổ chức nƣớc ngoài nhƣ Ngân hàng Thế 

giới, UNEP, GIZ… để đƣợc tƣ vấn và hƣớng dẫn trong việc thực hiện phát hành và 

phát triển trái phiếu xanh trên thị trƣờng. 

Thứ tư, áp dụng các chính sách ƣu đãi thuế, phí cho phát hành và đầu tƣ trái phiếu 

xanh nhƣ miễn giảm thuế liên quan đến lợi tức thu đƣợc từ đầu tƣ trái phiếu xanh. Ngoài 

ra, để tăng thêm tính thanh khoản cho trái phiếu xanh, Ngân hàng Nhà nƣớc có thể xây 

dựng cơ chế chấp nhận sử dụng một số loại trái phiếu xanh để làm dự trữ bắt buộc… Điều 

này sẽ tạo ra tác động tốt đến việc khuyến khích các ngân hàng sở hữu trái phiếu xanh 

trong danh mục tài sản của mình, góp phần thúc đẩy thị trƣờng phát triển. 

Thứ năm, phát triển thị trƣờng trái phiếu nói chung, để hỗ trợ phát triển thị 

trƣờng trái phiếu xanh nhƣ đẩy mạnh cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tƣ, đa dạng hóa các sản 

phẩm ở thị trƣờng sơ cấp, thị trƣờng thứ cấp, thúc đẩy cả về cung và cầu trái phiếu 

xanh, hoàn thiện cơ chế minh bạch thông tin liên quan đến phát hành và giải ngân 

nguồn vốn từ phát hành trái phiếu xanh. Sau những đợt phát hành trái phiếu ở nƣớc 

ngoài thành công, Chính phủ nƣớc ta cũng cần có định hƣớng cho việc phát hành trái 

phiếu xanh ra thị trƣờng quốc tế nhằm thu đƣợc nguồn ngoại tệ lớn phục vụ cho việc 

phát triển kinh tế xanh trong nƣớc. 

Tài liệu tham khảo: 
https://tapchitaichinh.vn/xu-huong-phat-trien-trai-phieu-xanh-tren-the-gioi-va-tai-viet-nam.html 

https://tapchitaichinh.vn/phat-trien-thi-truong-trai-phieu-xanh-trong-boi-canh-bien-doi-khi-hau-hien-

nay.html 

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM229130 
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IoT - Ứng dụng trong ngân hàng 

Nguyễn Tuấn Dũng - CQ60/11.10CLC 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi - CQ59/11.02 

huật ngữ Internet of Things - IoT (tạm dịch: vạn vật kết nối) đã trở nên phổ 

biến hơn bao giờ hết trong thời đại ngày nay. Cuộc sống của chúng ta đã trở 

nên thông minh, tiện lợi và kết nối tốt hơn nhờ IoT. Ngân hàng là một trong 

những ngành đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào 

hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy ngành ngân hàng cũng đã ứng dụng IoT vào việc 

phát triển hệ thống kết nối với khách hàng, mang lại cho khách hàng những trải 

nghiệm và tiện ích vƣợt bậc. 

Thực trạng ứng dụng công nghệ IoT trong ngành Ngân hàng 

Trƣớc đây, khi chƣa có sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ thông 

tin trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh, các ngân hàng phải trực tiếp thực hiện mọi 

giao dịch với khách hàng tại quầy giao dịch. Điều đó đã cản trở việc đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng bởi những lý do về khoảng cách địa lý, thời gian. Bên cạnh đó, việc 

quảng bá các sản phẩm, các dịch vụ, các chƣơng trình khuyến mãi đến khách hàng 

cũng gặp khó khăn và tốn kém về chi phí quảng cáo mà không đem lại hiệu quả. Chính 

vì vậy, việc ứng dụng IoT trong ngành ngân hàng là một yêu cầu cấp thiết và là xu thế 

tất yếu ngày nay. Điều đó đƣợc thể hiện trên những khía cạnh sau: 

Thứ nhất, IoT giúp cho khách hàng thuận tiện hơn trong các giao dịch tài chính. 

Ứng dụng công nghệ IoT đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức ngân hàng giao tiếp 

với khách hàng và kênh phân phối sản phẩm dịch vụ. Trong những năm gần đây việc sử 

dụng điện thoại thông minh (smartphone) đang trở nên rất phổ biến đối với tất cả ngƣời 

dân. Trung bình 10 ngƣời thì sẽ có đến 9 ngƣời trƣởng thành sử dụng điện thoại thông 

minh. Bên cạnh đó, độ phủ sóng rộng rãi của mạng không dây (Wifi) hay dữ liệu di động 

đƣợc cung cấp bởi các nhà mạng với chất lƣợng cao đã thay đổi hoàn toàn cách con 

ngƣời giao tiếp và tƣơng tác, kéo theo sự thay đổi trong kênh phân phối, mạng lƣới bán 

hàng và cách thiết kế sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng. Kênh bán hàng qua Internet, 

Mobile Banking, Tablet Banking, Social Media (mạng xã hội), phát triển ngân hàng kỹ 

thuật số và giao dịch không giấy tờ có xu hƣớng phát triển mạnh. Trong đó, Mobile 

Banking đang đi đầu trong cuộc đua công nghệ này và là kênh lớn nhất chiếm khối 

lƣợng giao dịch khổng lồ của ngành ngân hàng nói chung. Với IoT, khách hàng ngày 

càng ƣa chuộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt mà thay vào đó là hình thức 

tiền di động (Money Mobile). Với hình thức này, chỉ cần một thiết bị di động thông 

minh nhƣ điện thoại thông minh (Smartphone), máy tính bảng (Tablet) và tín hiệu di 

T 
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động, các khách hàng có thể thực hiện thanh toán, chuyển tiền ở mọi lúc, mọi nơi. Các 

ngân hàng do đó sẽ ít bị phụ thuộc vào kênh phân phối vật lý (chi nhánh, phòng giao 

dịch) và có xu hƣớng sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử phi vật lý. 

Thứ hai, IoT đƣợc ứng dụng trong phân tích dữ liệu để cung cấp các dịch vụ cho 

khách hàng. 

Việc sử dụng dữ liệu lớn và phân tích khách hàng sẽ là xu hƣớng tƣơng lai cho 

thời đại mới khi có thể thu thập dữ liệu bên trong và bên ngoài thông qua tổ chức phân 

tích hành vi khách hàng nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ, mang lại giá trị gia tăng, 

tiết giảm chi phí và hỗ trợ cho các quá trình ra quyết định. Việc tiếp cận và truy xuất 

các dữ liệu số ghi nhận đƣợc về thông tin của từng cá nhân có thể giúp ngân hàng mở 

rộng việc cho vay, tăng trƣởng tín dụng bền vững dựa trên việc tạo ra các lựa chọn cho 

vay mới với những điều kiện phù hợp. 

Thứ ba, sử dụng kết hợp dữ liệu từ IoT và lịch sử giao dịch tín dụng ở CIC. 

Để phát triển mô hình đánh giá tín dụng nhanh chóng, chính xác. Khác với mô 

hình cho điểm tín dụng truyền thống sử dụng lịch sử tài chính của khách hàng, mô 

hình đánh giá tín dụng trong thời đại công nghệ mới sẽ đồng thời phân tích khả năng 

trả nợ của khách hàng thông qua lịch sử giao dịch mua sắm, hành vi trên mạng xã hội, 

thói quen... Điều đó đồng nghĩa với việc số lƣợng dữ liệu thu thập đối với một khách 

hàng có thể lên đến hàng ngàn mục - gấp nhiều lần so với sử dụng phƣơng pháp truyền 

thống. Từ đó, sử dụng IoT đánh giá đƣợc mức độ rủi ro tài chính và đƣa ra các đề xuất 

tài chính cụ thể cho từng khách hàng. 

Thứ tư, marketing hƣớng cá nhân hoá. 

Sử dụng những dữ liệu cá nhân thu thập đƣợc từ lịch sử giao dịch, tiêu dùng của 

khách hàng từ đó các ngân hàng đƣa ra các sản phẩm tài chính theo nhu cầu của khách 

hàng. Đây là cách tốt nhất để giữ chân khách hàng trong một môi trƣờng ngày càng 

cạnh tranh. Ngoài ra, các chƣơng trình marketing với công nghệ IoT còn giúp các 

thông điệp truyền thông một đối một và mang tính trải nghiệm nhiều hơn. 

Đề xuất giải pháp và hướng phát triển của IoT trong ngân hàng 

Với những nhu cầu của các ngân hàng cũng nhƣ sự thay đổi nhiều mặt trong xã 

hội, IoT luôn luôn cần nhìn lại và phát triển cũng nhƣ cải thiện về sản phẩm của mình. 

Để IoT ứng dụng trong ngân hàng số phát huy hết lợi ích ta phải có những giải pháp 

cho hƣớng phát triển trong tƣơng lai. 

Thứ nhất, an ninh bảo mật. 

Trong thời đại chuyển đổi số, ta khá quen thuộc bởi những kẻ xâm nhập trái 

phép vì chúng đƣợc trang bị nhiều công cụ cũng nhƣ thuật toán tinh vi khiến cho cơ sở 

hạ tầng CNTT ngừng hoạt động. Từ đó gây ra nhiều thiệt hại lớn cho các ngân hàng, 
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nhiều thông tin mật có thể bị tiết lộ. Do đó, an toàn thông tin là một trong những lĩnh 

vực mà IoT luôn cần phải phát triển cũng nhƣ luôn luôn cập nhật mọi thuật toán thông 

minh mới nhất và mang tính bảo mật cao. 

Thứ hai, chất lƣợng dịch vụ. 

IoT luôn luôn mở rộng phần mềm dƣới dạng dịch vụ, xây dựng kiến trúc hƣớng 

dịch vụ đơn giản nhƣng không kém phần đa dạng. Điều đó đóng vai trò quan trọng 

giúp các ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh. Các dịch vụ dựa trên IoT sử dụng 

kiến trúc dịch vụ có thể cung cấp phần mềm dịch vụ cho khách hàng sử dụng dịch vụ 

đám mây hay Internet. 

Thứ ba, cải tiến trong các giải pháp của phần mềm kinh doanh thông minh 

(Business Intelligence - BI): 

BI truyền thống thiếu dữ liệu thời gian thực và các dữ liệu không đồng nhất. 

Thách thức này có thể đƣợc giải quyết bằng cách xử lý dữ liệu biên dựa vào IoT và xác 

định các thông số vật lý cho miền ứng dụng của BI. 

Thứ tư, ngân hàng nhận biết ngữ cảnh. 

Đây là một thuật toán dự đoán thông minh, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán 

dựa trên các mẫu và sử dụng dịch vụ nhanh chóng hơn. Nó đƣợc hoạt động với cơ chế 

đã đƣợc có sẵn. Ví dụ: Máy điều hoà đƣợc hỗ trợ bởi IoT có thể cảnh báo khoản thanh 

toán ƣớc tính cho mùa hè dựa trên dữ liệu về thời tiết. Các cảm biến dựa trên IoT có 

thể thu thập dữ liệu thời gian thực về các tác động địa chấn và gửi đến nhà phân tích 

thị trƣờng để cân bằng các khoản đầu tƣ trong khu vực đó,... 

Thứ năm, ngân hàng thông minh. 

Các ngân hàng sử dụng IoT nhƣ đƣợc trang bị bộ máy tự động rất thông minh. 

Từ giao diện, đến phân tích dữ liệu đều đƣợc triển khai trên hạ tầng số có thể giúp 

quản lý khối lƣợng lớn công việc và tăng hiệu quả hoạt động trong sàn giao dịch. 

Tóm lại, với xu thế chuyển đổi số toàn cầu, ngoài sự đầu tƣ về cơ sở hạ tầng, các 

ngân hàng cần áp dụng nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật vào ngành tài chính, ngân 

hàng. Một trong các công nghệ đó là IoT. Bài viết đã dựa trên thực tiễn và đƣa ra 

những nhận định ở một số góc độ mà IoT đã, đang và có thể triển khai vào các ngân 

hàng bên cạnh những thách thức đặt ra và cơ hội tiềm năng của nó. Từ thực trạng và 

những đề xuất trên cùng với nhu cầu xã hội. IoT luôn nghiên cứu và thiết kế để có thể 

cải tiến, phát triển và triển khai hệ thống số vào trong những sản phẩm của mình. 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchinganhang.gov.vn/ung-dung-cua-internet-of-things-trong-ngan-hang.htm 

http://vjst.vn/vn/tin-tuc/5192/iot--xu-huong-ngan-hang-khong-giay.aspx 
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Một số giải pháp thúc đẩy liên kết  

giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 

trong nước tại Việt Nam 

Nguyễn Thị Chang - CQ57/08.06 

ới các doanh nghiệp có chung mục tiêu, chung đặc điểm thì cần có sự hỗ trợ 

của nhau thƣờng liên kết với nhau tạo thành một nhóm doanh nghiệp. Trên 

cơ sở thế mạnh của mình và thế mạnh của đối tác, các doanh nghiệp có sự 

liên kết, gắn bó lâu dài với nhau vì mục tiêu lợi ích chung. Trong bối cảnh các FTA 

của Việt Nam có hiệu lực, phát huy hiệu quả thì vấn đề tăng cƣờng hợp tác kinh doanh 

giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nƣớc càng cần đƣợc đẩy mạnh, đón đầu 

xu hƣớng dịch chuyển làn sóng đầu tƣ từ các nƣớc sang nƣớc ta nhằm tối đa hóa lợi 

ích chung của cộng đồng doanh nghiệp, cũng nhƣ nâng cao vị thế và vai trò của Việt 

Nam trên trƣờng quốc tế. 

Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước 

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 

hơn 25.000 doanh nghiệp FDI với số vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên 40 tỷ USD. Khối các 

doanh nghiệp trong nƣớc hiện nay đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm đến 

98% với 4 loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên danh 

và doanh nghiệp tƣ nhân. 

Vấn đề liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nƣớc cũng đã có 

những tín hiệu khả quan. Theo điều tra của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) World Bank (2021), khu vực FDI đã mang lại lợi ích nhất định cho các 

doanh nghiệp tƣ nhân trong nƣớc, khi khu vực tƣ nhân Việt Nam ngày càng tích cực 

hƣớng đến gia nhập các chuỗi cung toàn cầu. Cụ thể, từ năm 2016, các doanh nghiệp 

FDI ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào tại nƣớc xuất 

xứ. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI mua nguyên liệu đầu vào từ các doanh nghiệp tại nƣớc 

xuất xứ đã giảm dần từ 58,7% năm 2016 xuống 41,4% năm 2020. Cùng với đó, doanh 

nghiệp FDI cũng giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp từ nƣớc thứ ba hơn so với 5 

năm trƣớc. Chỉ 26,8% doanh nghiệp FDI cho biết đã sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba 

trong năm 2020, so với 39% năm 2016. 

V 
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Một thành công khác đó là sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp trong nƣớc và 

doanh nghiệp FDI nhìn từ trƣờng hợp của Samsung. Theo Bộ Công Thƣơng (2021), 

năm 2014, Tập đoàn Samsung đƣa ra danh sách 170 phụ kiện doanh nghiệp Việt Nam 

có thể cung ứng cho sản phẩm Galaxy S4 và Tab, nhƣng các doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã không thể đáp ứng đƣợc dù chỉ là linh kiện đơn giản 

nhất và phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Một năm sau, 4 doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng cấp 1 của Samsung và tiếp tục gia 

tăng số lƣợng nhà cung ứng cho Samsung trong những năm sau đó. Theo đó, số lƣợng 

nhà cung ứng cấp 1 của Samsung tăng từ 35 doanh nghiệp năm 2018 lên 42 doanh 

nghiệp. Số lƣợng nhà cung ứng cấp 2 cũng tăng từ 157 doanh nghiệp năm 2018 lên 

170 doanh nghiệp. Có tới 240 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lƣới cung 

ứng của Samsung. Ngoài Samsung, đến năm 2020, Toyota Việt Nam có tổng cộng 33 

nhà cung cấp thì đã có 5 nhà cung cấp Việt Nam (chiếm 15,15%). 

Tuy nhiên, sau 30 năm thu hút vốn FDI, phải thừa nhận rằng, kết nối giữa các 

nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc vẫn mờ nhạt, yếu kém. Sự liên kết yếu thể hiện trƣớc 

hết ở tỷ lệ khoảng 80% số doanh nghiệp FDI là 100% vốn nƣớc ngoài (Nguyệt Bắc, 

2018). Bên cạnh đó, theo World Bank (2021), việc liên kết giữa doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp trong nƣớc vẫn tiến triển khá chậm, năng lực cung ứng của các doanh 

nghiệp FDI còn hạn chế bởi chỉ có thể đáp ứng đƣợc các nguyên liệu dạng thô trong 

ngành nông - lâm - thủy sản cho doanh nghiệp FDI, chƣa cung ứng đƣợc các sản 

phẩm đầu vào có chất lƣợng cao cho lĩnh vực sản xuất. Năm 2020, chỉ khoảng 8% 

doanh nghiệp FDI tham gia điều tra cho biết đã chuyển sang sử dụng nhà cung cấp là 

doanh nghiệp nhà nƣớc. Con số này cao hơn với nhóm cá nhân/hộ kinh doanh 

(14,8%) và nhóm doanh nghiệp tƣ nhân (62,5%). Tình trạng liên kết yếu kém còn thể 

hiện qua tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nƣớc vẫn còn 

thấp. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm phụ tùng linh kiện ô tô, 

phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ mới chỉ cung ứng sản phẩm cho lắp ráp ô 

tô trong nƣớc. Theo Cục Công nghiệp - Bộ Công Thƣơng, tỷ lệ nội địa hóa đối với xe 

cá nhân đến 9 chỗ ngồi đạt thấp, đạt bình quân khoảng 7% - 10%. Trong khi mục tiêu 

đề ra năm 2020 là 30% - 40%, 40% - 45% vào năm 2025 và 50% - 55% vào năm 

2030. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do năng lực các doanh nghiệp nội 

địa trong ngành còn nhiều hạn chế, chất lƣợng sản phẩm chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

cao của thị trƣờng cũng nhƣ của các doanh nghiệp FDI. Sự liên kết giữa các doanh 

nghiệp cung ứng trong nƣớc với các doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia 

còn nhiều hạn chế. 



24 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  

 

 

Giải pháp thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong 

nước tại Việt Nam 

Về phía Nhà nước 

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thu hút các doanh 

nghiệp FDI đầu tƣ vào Việt Nam, tăng cƣờng sự tƣơng tác trong đầu tƣ kinh doanh 

giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nƣớc. Hƣớng tới thu hút các doanh 

nghiệp FDI quan tâm đến việc phát triển chuỗi giá trị tại Việt Nam và có cơ chế ƣu đãi 

vƣợt trội, linh hoạt cho những doanh nghiệp này. 

Thứ hai, xây dựng chiến lƣợc phát triển các doanh nghiệp trong nƣớc mạnh, quy 

mô lớn để hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp FDI. Cần gắn doanh nghiệp trong 

nƣớc với các nhà khoa học, phát huy vai trò của những doanh nghiệp lớn trong nƣớc 

để cùng phát triển cộng đồng doanh nghiệp. 

Thứ ba, có giải pháp đột phá để cải thiện và thu hẹp khoảng cách về trình độ 

công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp FDI, thông qua cung 

ứng dịch vụ tƣ vấn công nghệ, vận hành quỹ phát triển công nghệ, sử dụng các chính 

sách về thuế, tài chính để khuyến khích đầu tƣ công nghệ cao… 

Thứ tư, đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp 

và thƣơng hiệu lớn đầu tƣ vào Việt Nam, đặc biệt là từ những nƣớc có thế mạnh về 

công nghệ, vốn và kỹ năng quản trị cao nhƣ Mỹ, EU và Nhật Bản. 

Thứ năm, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đồng thời khuyến khích các 

doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn lao động là ngƣời Việt Nam chất lƣợng cao. Thực 

hiện rà soát các chƣơng trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các 

doanh nghiệp FDI. 

Thứ sáu, thƣờng xuyên cập nhật thông tin về các doanh nghiệp FDI, các doanh 

nghiệp cung ứng nội địa và danh sách lao động kỹ thuật cao để cung ứng cho doanh 

nghiệp tuyển chọn. 

Thứ bảy, Chính phủ cần kết hợp với khu vực FDI để xây dựng những chƣơng 

trình nâng cao năng lực cho các nhà cung ứng nội địa, sau đó lựa chọn các nhà cung 

ứng nội địa đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về quy mô và công nghệ. 

Về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, chủ động vƣơn lên, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng đƣợc 

những yêu cầu, tiêu chuẩn của doanh nghiệp FDI. Theo đó, cần đa dạng hóa chủng loại 

sản phẩm, bảo đảm chất lƣợng và đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt hàng của các doanh 

nghiệp FDI. Doanh nghiệp trong nƣớc cần ứng dụng khoa học, công nghệ mới, tận 
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dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực và năng lực quản trị doanh nghiệp. 

Thứ hai, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

cần tiếp tục phát huy sức sáng tạo và linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh mới, tận dụng 

các cơ hội thị trƣờng; nâng cao trình độ quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao nâng cấp để có thể đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đối tác và tham gia sâu 

hơn vào các chuỗi giá trị trong nƣớc và quốc tế. 

Thứ ba, các doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận, thu hút đối tác đầu tƣ kinh 

doanh, đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp FDI lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia nhiều FTA thế hệ mới, cũng nhƣ 

chịu những tác động từ dịch bệnh Covid-19 thì việc liên kết giữa các doanh nghiệp FDI 

và doanh nghiệp trong nƣớc để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là yếu tố 

then chốt để doanh nghiệp vừa tận dụng đƣợc cơ hội từ FTA vừa vƣợt qua khó khăn do 

tác động của đại dịch Covid-19. Đây cũng là giải pháp đảm bảo lợi ích trƣớc mắt và lâu 

dài của các FDI cũng nhƣ đảm bảo sự vƣơn lên của các doanh nghiệp của Việt Nam. 

Kết luận 

Để có thể tăng cƣờng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong 

nƣớc, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong nâng cao năng lực 

cạnh tranh về chất lƣợng sản phẩm cũng cần có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Chính phủ, 

phía Nhà nƣớc trong lựa chọn loại hình đầu tƣ, giảm bớt những sự ƣu đãi với các 

doanh nghiệp FDI, kiến tạo các cơ chế để tạo động lực cho cả doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực hình thành liên kết. Các nhóm giải pháp này cần đƣợc 

thực hiện đồng bộ để đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn sắp tới. 
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Tác động của truyền thông xã hội  

đến giá trị và độ nhận diện  

của một thương hiệu trong chiến lược 

quảng bá sản phẩm mới 

Trần Anh Thư - CQ58/22.02 

guồn thông tin từ truyền thông xã hội đến với ngƣời tiếp nhận thông tin là vô tận, 

theo nhiều xu hƣớng tiếp cận khác nhau. Chất lƣợng của thông tin có thể tích cực 

hay tiêu cực, nhƣng chúng đều có độ phủ sóng nhất định, nhất là trong thời đại công 

nghệ 4.0 hiện nay. Một thƣơng hiệu từ khi bắt đầu cho đến khi phát triển đều nhắm đến mục 

tiêu lôi kéo thêm ngƣời tiêu dùng mới. Chính điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn thay 

đổi chiến lƣợc ra mắt sản phẩm, khẳng định uy tín và giá trị của mình trên thị trƣờng cạnh 

tranh gay gắt. Từ đó hình thành mối liên hệ khăng khít giữa truyền thông xã hội với “bộ mặt” 

của một thƣơng hiệu, đặc biệt trong giai đoạn quảng bá sản phẩm mới. 

Truyền thông xã hội là gì? Độ nhận diện của một thương hiệu? 

Truyền thông xã hội - “Social Media” - là các công cụ truyền thông đƣợc dùng trên các 

mạng xã hội để tiếp cận, tƣơng tác với ngƣời dùng, thông qua các thiết bị công nghệ. Theo 

định nghĩa chính thức từ Bộ Thông tin và Truyền thông: “Truyền thông xã hội là hệ thống 

thông tin cung cấp cho cộng đồng ngƣời sử dụng mạng các dịch vụ lƣu trữ, cung cấp, sử 

dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin 

điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và 

các hình thức dịch vụ tƣơng tự khác”. 

Truyền thông xã hội có thể đƣợc phân thành một số loại phổ biến nhƣ sau: trang đăng 

tin (Wikipedia,…); trang chia sẻ (Youtube, Tiktok,…); trang trò chuyện (Messenger, 

Zalo,…); trang mạng xã hội (Facebook, Instagram,...); trang nhật ký (Twitter,…); trang mua 

sắm (Shopee, Lazada,…);… 

Độ nhận diện thƣơng hiệu - “Brand Awareness” - là một khái niệm mang tính trừu tƣợng, 

thể hiện mức độ nhận diện và khả năng ghi nhớ trọng tâm của khách hàng đối với một sản phẩm, 

dịch vụ, thƣơng hiệu nhất định nào đó. Độ nhận diện thƣơng hiệu tốt sẽ ghi lại dấu ấn sâu hơn và 

thúc đẩy động cơ chọn mua sản phẩm của thƣơng hiệu đó thay vì thƣơng hiệu khác. 

Tầm quan trọng và vai trò của truyền thông xã hội đến giá trị và độ nhận diện 

của một thương hiệu 

Thứ nhất, các trang đánh giá ảnh hƣởng lớn đến giá trị và uy tín của thƣơng hiệu. Theo 

đánh giá từ GlobalWebIndex năm 2019, có khoảng 54% ngƣời tiêu dùng sử dụng truyền thông 

xã hội để tìm kiếm sản phẩm, chọn lọc đánh giá và tham khảo gợi ý về các sản phẩm. Một ý 

kiến tiêu cực qua mạng xã hội cũng có thể làm uy tín của thƣơng hiệu đi xuống trầm trọng. 

N 



27 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP   Taäp 02/2023 

  

Thứ hai, khách hàng dễ tƣơng tác và tiếp cận đến thƣơng hiệu hơn. Không cần mất 

công thuê Agency tiến hành khảo sát thực tế, chỉ cần xem xét các phản ứng và bàn luận của 

công chúng về các ngành hàng, thƣơng hiệu có thể nhanh chóng nắm bắt những phê bình để 

khắc phục, bảo toàn uy tín cho doanh nghiệp. 

Thứ ba, lƣợng truy cập qua truyền thông xã hội thể hiện mức độ ảnh hƣởng và độ nhận 

diện của thƣơng hiệu đối với ngƣời tiêu dùng. Ngày nay, một ngƣời Việt dùng ít nhất 7 tiếng/ 

ngày để lên mạng xã hội. Sự chăm chút vào logo, slogan, content trên các page… của thƣơng 

hiệu phần nào vừa giúp tăng tƣơng tác, vừa củng cố lại sự gắn kết và độ nhận diện đối với 

khách hàng. 

Tác động của truyền thông xã hội đến thương hiệu trong chiến dịch quảng bá sản 

phẩm mới 

* Về mặt tích cực 

Thứ nhất, doanh nghiệp có thể thực hiện chăm sóc, gây ấn tƣợng với khách hàng một 

cách tốt nhất. Đảm bảo thời gian tƣơng tác, giải đáp thắc mắc nhanh chóng, mang lại sự trải 

nghiệm tốt nhất cho khách hàng về sản phẩm mới 

Thứ hai, sản phẩm mới đƣợc chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khả 

năng để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng rất cao mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí nhƣ 

cách truyền thống. Đây nhƣ một trợ thủ đắc lực giúp thƣơng hiệu có thể nâng cao độ nhận 

diện thƣơng hiệu và tối đa hóa lợi nhuận. 

Thứ ba, truyền thông xã hội là một cuộc cách mạng bùng nổ, một là thích nghi và phát 

triển, hai là biến mất trong tích tắc. Đây là một lợi thế giúp các thƣơng hiệu vừa và nhỏ có cơ 

hội lật ngƣợc ván cờ qua các sản phẩm mới phù hợp và đáp ứng đƣợc xu hƣớng của thời đại 

gắn lền với thông điệp rõ ràng. 

* Về mặt tiêu cực 

Thứ nhất, sự tràn lan của những thông tin không chính thống. Khi hiện tƣợng “book 

bài” trở nên quá lớn và khó kiểm soát, thông tin mà ngƣời tiêu dùng tiếp nhận bị quá tải, gây 

bối rối vì khó phân biệt đâu là thông tin đáng tin cậy. 

Thứ hai, dễ dàng bị “chơi xấu”. Thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt sẽ đẩy cao tính ganh 

ghét, sản phẩm mới của thƣơng hiệu sẽ bị đối thủ đăng bài chê bai thậm tệ khiến uy tín bị sụt 

giảm nặng do tính khó kiểm soát thông tin và tính năng lạc danh, ẩn danh của ngƣời tham gia 

mạng xã hội. 

Thứ ba, thƣơng hiệu luôn phải luôn phải cập nhật xu hƣớng, đầu tƣ nội dung thú vị để 

duy trì ngƣời theo dõi tham gia và ở lại, sao cho có đủ khả năng khuấy động tƣơng tác một 

cách thƣờng xuyên. Hơn nữa, việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng 24/24 cũng tiêu hao 

không ít công sức từ doanh nghiệp. 

Liên hệ thực tiến một vài thương hiệu lớn tại Việt Nam 

Trƣớc hết là thƣơng hiệu TH True Milk, ngoài những sự kiện offline đánh giá chất 

lƣợng mỗi khi ra mắt sản phẩm, TH còn khá chú trọng vào các bài viêt chuyên sâu. Những 
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bài đánh giá đƣợc đăng tải liên tục trên các mạng lƣới uy tín nhƣ: Afamilly.vn; Soha.vn; 

Giadinh.net.vn; dantri.com.vn; Vieteconomy;… Những trang báo uy tín cùng những đánh giá 

tích cực sẽ giúp tăng khả năng chứng thực, giúp xây dựng đƣợc lòng tin với khách hàng. Đó 

chính là lý do TH True Milk trở thành một trong những thƣơng hiệu sữa lớn nhất tại Việt 

Nam trong thời gian ngắn, dễ dàng tiếp cận khách hàng khi quảng bá sản phẩm mới. 

Tiếp theo, một trong những thất bại điển hình là Samsung Galaxy Note 7. Các báo cáo 

về vụ nổ do pin quá nóng và bỏng tràn lan trên mạng làm giảm uy tín của thƣơng hiệu, khiến 

Samsung phải ngừng bán sản phẩm này ngay lập tức và bị thu hồi 2,5 triệu chiếc. Dù liên tục 

ra mắt sản phẩm mới nhƣng những bài đăng cũ vẫn còn, vẫn khiến một lƣợng ngƣời dùng 

băn khoăn khi tìm hiểu sản phẩm của thƣơng hiệu này. 

Các giải pháp phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực 

* Đối với người tham gia mạng xã hội 

Thứ nhất, tăng cƣờng tuyên truyền, nâng cao ý thức khi tham gia các nền tảng truyền 

thông xã hội của mọi công dân, phản bác thông tin phiến diện, sai trái, gây mất an ninh trật tự 

xã hội hoặc gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Thứ hai, các cá nhân khi tham gia mạng xã hội 

cần trang bị các kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, cách thức chắt lọc, tiếp nhận thông tin. 

Chỉ nên sử dụng các ý kiến trên mạng với mục đích tham khảo, không nên tin 100%. 

* Đối với các chủ thể quản lý 

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định, luật về quản lý hoạt động thông tin trên mạng nói 

chung và mạng xã hội nói riêng phù hợp, rõ ràng, minh bạch, công khai và bình đẳng giữa 

các tổ chức, cá nhân khi tham gia truyền thông xã hội. Thứ hai, chú trọng nâng cao vai trò của 

các cơ quan báo chí chính thống, chủ động  phê phán, phản bác thông tin xấu, độc của các cơ 

quan báo chí lá cải. Thứ ba, tăng cƣờng công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm nghiêm minh 

những hành vi mạo danh gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến các cá nhân, đơn vị khác. 

* Đối với chủ thể cung cấp và quản lý mạng xã hội 

Thứ nhất, các cơ quan giám sát các phƣơng tiện truyền thông cần liên tục cập nhật, 

thay đổi, đƣa ra quy định rõ ràng, phù hợp, theo kịp tốc độ xu hƣớng của truyền thông xã hội. 

Thứ hai, cần thƣờng xuyên có những cảnh báo gửi đến khách hàng để đảm bảo cho uy tín và 

bộ mặt thƣơng hiệu, tránh bị kẻ xấu lợi dụng mạo danh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền 

lợi khách hàng. 

Tóm lại, truyền thông xã hội nhƣ một con dao hai lƣỡi, vừa đem lại lợi ích cho thƣơng 

hiệu khi muốn phổ biến rộng rãi sản phẩm, nhƣng vừa có thể khiến doanh nghiệp rơi vào 

chính bế tắc do mình tạo ra. Thời đại công nghệ thịnh hành, nhƣng doanh nghiệp cũng cần 

biết nắm bắt và tận dụng cho tốt, giá trị và độ nhận diện của thƣơng hiệu nhiều hay ít chủ yếu 

cũng do nhân tố này tác động. 

Tài liệu tham khảo: 
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên 

mạng”, Số: 72/2013/NĐ-CP. 

Ths. Nguyễn Thị Lan, “Truyền thông xã hội và các giải pháp quản lý, phát triển”, Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2019. 
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Liệu TikTok Shop có triển vọng thay thế 

các sàn thương mại điện tử khác  

trong tương lai? 

Lê Mai Phương - CQ59/05.03 

ại dịch Covid-19 ảnh hƣởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam, nhƣng 

đồng thời cũng làm thay đổi thói quen mua sắm của ngƣời dân dịch chuyển 

từ thƣơng mại truyền thống sang thƣơng mại điện tử và kênh mua sắm trực 

tuyến. Nắm bắt xu thế đó, TikTok đã quyết định công bố TikTok Shop vào đầu năm 

2022. Sự phát triển thần tốc của TikTok Shop với những con số ấn tƣợng đã đặt ra một 

câu hỏi lớn: “Liệu TikTok Shop có thể thay thế các “ông lớn” sàn thƣơng mại điện tử 

trong thời gian sắp tới?”. Thƣơng mại điện tử (TMĐT) là hoạt động mua bán hàng hóa 

và dịch vụ bằng phƣơng tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di 

động hoặc các mạng mở khác. Sàn thƣơng mại điện tử là nơi diễn ra các hoạt động 

mua bán hàng hoá trên các nền tảng có kết nối Internet hoặc các mạng khác đƣợc đăng 

ký theo quy định của pháp luật. 

TikTok là một ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến cho phép ngƣời dùng tạo, 

xem, bình luận và chia sẻ những video tối đa 60 giây. Cụm từ TikTok không còn xa lạ khi 

ứng dụng đã len lỏi và trở thành một phần của cuộc sống ngƣời dân Việt Nam. Với chiến 

lƣợc đúng đắn và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, TikTok dễ dàng tiếp cận rộng rãi 

ngƣời dùng và đạt đƣợc vị trí đáng ao ƣớc nhƣ hiện tại. TikTok đang chứng tỏ sức mạnh 

của mình khi không chỉ khiến YouTube dè chừng và e ngại mà còn trở thành mối đe dọa 

với các sàn thƣơng mại điện tử khi tung ra tính năng TikTok Shop vào ngày 28/4/2022. 

TikTok Shop là một gian hàng đƣợc tích hợp trên nền tảng TikTok với các tính 

năng và tiện ích tƣơng tự các sàn thƣơng mại điện tử lớn khác nhƣ Tiki, Shopee, 

Lazada. Dù ra đời muộn hơn nhƣng TikTok Shop đã sớm khẳng định chỗ đứng trên thị 

trƣờng khi sở hữu những con số ấn tƣợng. Theo bản tin ngành TMĐT tháng 11/2022 

(Reputa), Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop lần lƣợt là bốn cái tên “hút khách” nhất 

trong ngành. Chỉ với 3 ngày đầu tiên ra mắt chƣơng trình “TikTok Shop - Sale Lƣơng 

Về”, các hoạt động phát trực tiếp đã ghi nhận 15 triệu lƣợt xem mỗi ngày. Doanh số 

bán hàng thông qua hình thức này đã tăng 148% so với ngày thƣờng. 

TikTok Shop có nhiều ưu thế vượt trội hơn các sàn TMĐT khác 

TikTok Shop đƣợc đánh giá sẽ trở thành đối thủ nặng ký của các sàn TMĐT 

trong tƣơng lai do tận dụng đƣợc các nguồn sẵn có. Lợi thế của TikTok Shop đầu tiên 

Đ 



30 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  

 

 

phải kể đến con số hơn 1 tỷ ngƣời dùng trên toàn thế giới và 62% ngƣời dùng đang sử 

dụng TikTok vào năm 2022 (theo ICT). Ngƣời dùng TikTok hiện nay chủ yếu nằm 

trong độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi, là nhóm đối tƣợng tiềm năng có thói quen và kinh 

nghiệm mua hàng online trên các sàn TMĐT. Hoạt động trên nền tảng nội dung video, 

ngƣời bán hàng trên TikTok Shop có thể tự do sáng tạo nội dung giới thiệu sản phẩm 

nhằm thu hút ngƣời mua. Trong khi đó, ngƣời mua hàng trên Shopee chỉ có thể xem 

sản phẩm mình muốn mua thông qua hình ảnh hoặc video tham khảo. TikTok sử dụng 

thuật toán thông minh phân phối nội dung tiếp cận đến phần đông tệp khách hàng giúp 

lƣợng đơn hàng đƣợc đẩy đi nhiều hơn. Nắm bắt xu thế mua hàng online mà các sàn 

TMĐT đi trƣớc đã gây dựng, các mặt hàng bày bán trên gian hàng TikTok Shop có 

chứa các thông tin về tài khoản ngƣời bán, lƣợt bán, xếp hạng và đánh giá sản phẩm để 

ngƣời mua dễ dàng có sự so sánh và đƣa ra quyết định mua hàng. Chi phí để ngƣời bán 

hàng hoạt động trên TikTok Shop rẻ hơn nhiều so với các sàn TMĐT khác. Ở thời 

điểm hiện tại, mức phí bán hàng trên TikTok Shop là 1%/tổng giá trị đơn hàng, hấp 

dẫn hơn so với mức phí 8%-14% khi bán hàng trên Shopee hay Lazada. Ngƣời mua 

hàng cũng nhận đƣợc hàng ngàn voucher chiết khấu với các ƣu đãi về chi phí giao 

hàng, mã giảm giá sản phẩm. 

Bên cạnh những điểm sáng, TikTok Shop vẫn còn rất nhiều hạn chế 

Dƣới góc nhìn từ ngƣời bán hàng, TikTok Shop còn rất nhiều bất cập. 

Thứ nhất, trên TikTok Shop, có lƣu lƣợng truy cập mới có chuyển đổi, có 

chuyển đổi mới có đơn hàng mới. Nếu ngƣời bán không có nội dung mới và hấp dẫn 

thì gian hàng của họ sẽ không đƣợc hiển thị nữa dù họ nhận đƣợc rất nhiều đơn hàng 

trƣớc đây. Trong khi đó, ngƣời bán trên các sàn TMĐT khác đã quen với việc xây 

dựng gian hàng bền vững với các chỉ số đánh giá sản phẩm và độ uy tín gian hàng do 

đó doanh thu thu đƣợc luôn luôn ổn định. 

Thứ hai, việc chuyển đổi mua hàng trên TikTok Shop xuất phát từ cảm xúc 

ngƣời mua khi xem video hoặc livestream bán hàng nên tỷ lệ hoàn đơn rất cao. Trong 

khi đó, trên các sàn TMĐT khác, nhu cầu thƣờng xuất phát từ phía ngƣời mua. Lên sàn 

TMĐT đồng nghĩa với việc họ quyết định chi tiền mua sắm. Quyết định mua hàng của 

họ đƣợc đƣa ra sau khi hình thành cầu hàng hóa, chủ động tìm hiểu, cân nhắc các chỉ 

số đánh giá mức độ uy tín và giá cả. 

Thứ ba, chính sách và giao diện bán hàng của TikTok Shop chƣa hoàn thiện. 

Chính sách giam doanh thu thông báo sau 5-7 ngày ngƣời bán có thể rút tiền nhƣng 

trên thực tế thời gian rút tiền kéo dài tận 10-21 ngày. Thời gian rút tiền chỉ cần kéo dài 

7-10 ngày đã gây khó cho quá trình quay vòng vốn của ngƣời bán hàng. Shopee hay 

Lazada không giới hạn ngƣời bán trong khi đó TikTok Shop yêu cầu lƣợng theo dõi và 

độ tuổi nhất định đối với cá nhân; giấy phép kinh doanh và mã số thuế doanh nghiệp 
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đối với tài khoản doanh nghiệp. Giao diện còn nhiều lỗ hổng khiến ngƣời bán gặp khó 

khăn khi trao đổi với khách hàng vì nhắn tin đôi khi không gửi đƣợc hình ảnh, bình 

luận bị ẩn nếu để lại số điện thoại. 

Dƣới góc nhìn của ngƣời mua hàng, TikTok Shop chƣa đủ làm hài lòng nhu cầu 

mua sắm của họ: 

Một là, TikTok mặc định là nền tảng giải trí nên ngƣời tiêu dùng chỉ truy cập 

TikTok để xem các video giải trí, chƣa có thói quen truy cập để mua sắm hàng hóa. 

Với tâm lý tìm kiếm nguồn giải trí nhƣng lại bắt gặp quá nhiều video hay livestream 

bán hàng, ngƣời dùng dễ cảm thấy chán nản. 

Hai là, TikTok Shop không đa dạng mặt hàng và mẫu mã nhƣ các sàn khác, chi 

phí hỗ trợ vận chuyển chƣa đủ hấp dẫn. Một gian hàng TikTok Shop chỉ có một số sản 

phẩm nhất định, chƣa đa dạng ngành hàng nên chƣa đáp ứng đủ nhu cầu của khách 

hàng. Điển hình với mặt hàng đồ công nghệ, ngƣời tiêu dùng vẫn chọn mua trên sàn 

Lazada thay vì TikTok Shop vì Lazada có chính sách đổi trả và bảo hành. Tình trạng 

hàng giả, hàng nhái tràn lan, khó kiểm tra đƣợc độ uy tín nên chƣa thuyết phục đƣợc 

các khách hàng khó tính. Trong khi đó, Shopee lại có các gian hàng chính hãng và đầy 

đủ thông tin hơn. Bàn về chi phí vận chuyển, khách hàng đặt hàng từ Hà Nội vào 

Thành phố Hồ Chí Minh tuy đã áp voucher nhƣng phí vận chuyển ở TikTok Shop vẫn 

lên đến gần 90.000 VNĐ trong khi đó ở Shopee hay Lazada chỉ dao động từ 20.000-

40.000 VNĐ. 

Ba là, giao diện TikTok Shop còn khó sử dụng do tích hợp chung với nền tảng 

giải trí. TikTok Shop có chỗ tìm kiếm sản phẩm cần mua nhƣng ngƣời bán chƣa áp 

dụng, ngƣời mua chƣa biết cách tìm kiếm nên tỉ lệ tìm kiếm chƣa cao. 

Lời khuyên nào cho TikTok Shop? 

Xuất phát điểm từ nền tảng giải trí, TikTok chỉ nên tập trung vào sân chơi chính 

của mình nếu không muốn mất đi lƣợng lớn ngƣời tiêu dùng. TikTok đang đi vào con 

đƣờng của Facebook năm 2018 khi đẩy mạnh các kênh bán hàng. Ở thời điểm đó, 

tƣơng tác của Facebook rất tốt để bán hàng nhƣng Facebook hiểu rằng nếu tiếp tục thì 

nền tảng sẽ mất đi rất nhiều trải nghiệm ngƣời dùng. Do đó, họ đã giảm hẳn tƣơng tác 

bán hàng và tăng mạnh những khoản mang lợi ích cộng đồng cao. Ở thời điểm hiện tại, 

Facebook vẫn duy trì Marketplace nhƣng không tập trung nhiều vào nó. Nếu TikTok 

muốn duy trì cả hai, có thể cân nhắc xây dựng một ứng dụng riêng quảng bá thông qua 

TikTok hoặc tích hợp một cách thông minh sao cho kênh bán hàng không ảnh hƣởng 

quá nhiều tới kênh giải trí. Để vƣợt đƣợc lên các “ông lớn” trong ngành, TikTok Shop 

cần nỗ lực nhiều hơn nếu không sẽ dẫn đến tình trạng khách hàng chƣa bỏ cuộc mà 

ngƣời bán đã dừng cuộc chơi. 
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Thứ nhất, TikTok nên hạn chế số lƣợng video bán hàng, livestream xuất hiện 

ngẫu nhiên trên tài khoản ngƣời dùng hoặc bố trí ở một mục khác. Nếu muốn quảng bá 

cho sản phẩm nhƣ trƣớc, có thể áp dụng hình thức cũ nhƣ gắn đƣờng dẫn sản phẩm 

thông qua KOLs, KOCs nhƣng thay vì chuyển sang sàn TMĐT khác có thể chuyển 

sang các gian hàng ở TikTok Shop. 

Thứ hai, TikTok Shop nên áp dụng nhiều tiêu chuẩn hơn để tránh trƣờng hợp 

hàng giả, hàng nhái trôi nổi. Các tiêu chuẩn đăng bán sản phẩm bao gồm các quy 

định khi đăng video, hình ảnh, mô tả sản phẩm,... Các tiêu chuẩn livestream của 

TikTok Shop hiện rất đầy đủ, tuy nhiên TikTok Shop cần mạnh tay kiểm soát hơn, 

mở thêm tính năng báo cáo nếu ngƣời livestream có những hành vi vi phạm tiêu 

chuẩn cộng đồng. 

Thứ ba, TikTok Shop phải đƣa ra nhiều chính sách khuyến khích mua bán với 

nhiều ƣu đãi, đẩy nhanh tốc độ trả tiền cho ngƣời bán, cải thiện tính năng nhắn tin và 

bình luận giúp ngƣời bán dễ dàng kết nối với ngƣời mua, có những chính sách khuyến 

khích các gian hàng chính hãng tham gia. 

Thứ tư, cải tiến giao diện dễ dùng hơn. Hiện tại, TikTok Shop vẫn đang tích hợp 

giải trí và mua sắm khiến giao diện trở nên rắc rối, khó dùng. Do đó, TikTok cần phải 

sắp xếp các mục rõ ràng, sau đó thông qua truyền thông hoặc hƣớng dẫn trực tiếp 

ngƣời bán và ngƣời mua sử dụng tối ƣu các công cụ của TikTok. 

TikTok Shop xuất hiện nhƣ một hiện tƣợng trong lĩnh vực TMĐT khi ngƣời bán 

mở rộng đƣợc kênh bán hàng, ngƣời mua mua đƣợc hàng giá rẻ nhƣng lại khiến các 

sàn TMĐT khác dè chừng. Tuy nhiên, TikTok vẫn chỉ là nơi ngƣời dùng tìm đến để 

giải trí nên nếu TikTok Shop muốn “soán ngôi” các sàn TMĐT khác vẫn còn là 

chuyện khá xa vời. TikTok nếu muốn trụ vững cần có hƣớng đi khôn ngoan trong 

chiến lƣợc của mình. Mỗi nền tảng có điểm mạnh riêng, ngƣời kinh doanh nếu biết tận 

dụng đa kênh thì nắm chắc phần thắng lớn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://advertisingvietnam.com/ban-tin-nganh-thuong-mai-dien-tu-thang-112022-p20932 

https://advertisingvietnam.com/tiktok-shop-dat-thanh-tich-an-tuong-ngay-trong-chien-dich-sale-dau-tien-

p20177 

https://upbase.vn/vi/tiem-nang-tiktok-shop/ 

https://www.kiotviet.vn/tiktok-shop-viet-nam-doi-thu-hay-doi-tac-cua-cac-san-tmdt-lon-nhat-hien-nay/ 
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Xu hướng kinh tế số tại Việt Nam 

Bùi Nhật Hoàng - CQ57/11.01CLC 

ƣớc vào kỷ nguyên của thời đại 4.0 hay nói đúng hơn là cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tƣ, nhân loại đã và đang tiếp nhận vô vàn sự thay đổi tác 

động nhanh chóng, không ngừng nghỉ, mạnh mẽ lên đời sống, xã hội, kinh tế, 

văn hóa và mọi mặt của đời sống con ngƣời… Việt Nam nói riêng và thế giới nói 

chung ngày qua ngày chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ song hành giữa các công nghệ 

số hóa và kinh tế số. Khi nhắc tới kinh tế số, khái niệm này đã đã trở thành một thành 

phần kinh tế đóng góp một tỷ trọng đáng kể với xu thế ngày càng tăng trong toàn bộ 

nền kinh tế quốc dân. Kinh tế số tạo ra các loại hình kinh doanh đa dạng và cải tiến 

không ngừng, đồng thời tạo thêm các loại hình việc làm hoàn toàn mới, thu hút đƣợc 

đông đảo nguồn lao động trong xã hội. Hơn nữa, kinh tế số còn cung cấp các giá trị bổ 

sung cho ngƣời tiêu dùng và xã hội, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con 

ngƣời. Kinh tế số đã trở thành xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia trên thế giới. Song 

hành với việc mang lại rất nhiều lợi ích, kinh tế số cũng làm phát sinh không ít thách 

thức. Dựa trên sự mới mẻ và chuyển biến tích cực của đề tài kinh tế số đồng hành cùng 

sự phát triển kinh tế Việt Nam, bài viết ra đời nhằm cung cấp một số tìm hiểu bƣớc 

đầu về kinh tế số, về những cơ hội và thách thức từ xu hƣớng mới này. Bài viết cũng 

đƣa ra một vài nhận xét khách quan về kinh tế số tại Việt Nam để từ đó đƣa ra một số 

giải pháp với mục đích tháo gỡ những khó khăn, tăng cƣờng nhận thức đúng đắn và 

toàn diện cũng nhƣ phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp kinh tế số. 

Khái quát chung về kinh tế số 

Kinh tế số là gì? 

Theo TS. Phạm Việt Dũng (2020), thuật ngữ về “kinh tế số” đã đƣợc manh nha 

đề cập khá lâu trƣớc khái niệm Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Thế nhƣng, chỉ 

đến khi CMCN 4.0 thực sự xuất hiện thì cụm danh từ “kinh tế số” mới đƣợc biết đến 

và đƣợc nhắc đến nhiều hơn. 

Theo định nghĩa chung của Nhóm cộng tác kinh tế số của Trƣờng Đại học Oxford, 

Kinh tế số là đƣợc hiểu đó là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, 

đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Xã hội nhận định về kinh 

tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất, phân 

phối, lƣu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng…) dựa trên 

nền tảng số và phát triển kinh tế số áp dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô 

hình kinh doanh mới. Kinh tế số, ở một khía cạnh khác, còn đƣợc biết đến với nhiều tên 

gọi khác nhƣ kinh tế internet, kinh tế mới hay kinh tế mạng… Trong nền kinh tế số, các 

B 
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doanh nghiệp (DN) tìm hƣớng đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh truyền thống sang 

mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản xuất, thƣơng mại đến sử dụng và điều này 

có thể làm tăng năng suất cũng nhƣ hiệu quả lao động. 

Đặc điểm của kinh tế số 

Theo đánh giá của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh 

vƣợng chung Úc, so với nền kinh tế truyền thống, nền kinh tế số có những đặc điểm sau: 

Một là, kinh tế số là thành tựu của sự phát triển các công nghệ số mới bao gồm 

công nghệ Robot, IoT, nền tảng số, AI… Công nghệ số mới góp phần vào việc chuyển 

đổi vƣợt ra ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông với nhiều lĩnh vực khác 

nhƣ Tài chính, giao thông - vận tải, y tế, giáo dục,… 

Hai là, nguồn tài nguyên giá trị trong nền kinh tế số chính là dữ liệu. Những 

luồng dữ liệu đến từ các nguồn thông tin khác nhau kết hợp với khả năng phân tích dữ 

liệu tạo ra giá trị trong hoạt động của cá nhân và cộng đồng. 

Ba là, kinh tế số ƣu tiên đƣa ngƣời tiêu dùng vào vị trí trung tâm. Mạng Internet 

càng khiến ngƣời dùng quyền năng hơn, tự do chia sẻ, đề xuất ý kiến. Điều đó giúp 

khách hàng có trải nghiệm mua sắm mới mẻ hơn, cũng nhƣ góp phần tạo ảnh hƣởng uy 

tín tới các nhà sản xuất. 

Bốn là, kinh tế số giúp tạo nhiều tƣơng tác giữa ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu 

dùng. Các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số cho phép nhiều nhóm ngƣời tƣơng 

tác với nhau, qua đó tạo ra những ảnh hƣởng tích cực cho cả mạng lƣới và nâng cao 

hiệu quả nhờ giảm chi phí giao dịch. 

Thực trạng của nền kinh tế số tại Việt Nam 

Kinh tế số Việt Nam đã phát triển nhanh chóng cả nền tảng hạ tầng lẫn thị 

trƣờng kinh doanh không ngừng nghỉ trong suốt 10 năm qua. Với dân số gần 100 

triệu ngƣời, Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát 

triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Theo báo cáo “Nền kinh tế số 

Đông Nam Á năm 2020" đƣợc công bố bởi Google và Temasek (Singapore) ngày 

10/11/2020 đã chỉ ra kinh tế số của Việt Nam tăng dần theo từng năm, cụ thể năm 

2015 đạt 3 tỷ USD, năm 2019 tăng lên 12 tỷ USD, và đến năm 2019 đạt ngƣỡng 12 

tỷ USD - đứng thứ 3 ASEAN, nhƣng là nƣớc có tốc độ tăng trƣởng trong lĩnh vực 

này cao nhất với mức tăng 16%. Riêng năm 2021, Tổng cục Thống kê ƣớc tính kinh 

tế số Việt Nam đạt khoảng 163 tỷ USD, chiếm khoảng 8,2% GDP cả nƣớc, trong đó 

cấu phần kinh tế số ICT/VT đạt 126 tỷ USD, chiếm 5,5% GDP, kinh tế số 

Internet/nền tảng đạt 14 tỷ USD, chiếm 1% GDP và kinh tế số ngành/lĩnh vực đạt 

khoảng 23 tỷ USD, chiếm 1,7% GDP. 
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Cũng theo báo cáo trên, Google và Temasek đồng thời đƣa ra dự báo đến năm 

2025, quy mô nền kinh tế số Việt Nam dự báo sẽ đạt 52 tỷ USD với mức tăng trƣởng 

29% mỗi năm với các lĩnh vực: thƣơng mại điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông 

trực tuyến và gọi xe công nghệ. Thƣơng mại điện tử tăng trƣởng nhanh nhất trong nền 

kinh tế số Việt Nam. Về thƣơng mại điện tử xuyên biên giới, tăng trung bình 

35%/năm, là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất, nhanh hơn gấp 2,5 lần so với 

Nhật Bản. Năm 2017, có 21 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại điện 

tử. Nhiều doanh nghiệp đã thể hiện đƣợc năng lực công nghệ số, thực hiện nhiều dự án 

công nghệ cao nhƣ: Xe tự lái, Robot, AI. Nƣớc ta cũng trở thành nơi đón nhận nguồn 

vốn đầu tƣ đứng thứ 3 trong khu vực vào các công ty hoạt động trên nền tảng công 

nghệ thông tin, internet; với 0,35 tỷ USD cho 137 thƣơng vụ trong năm 2018 và 0,26 

tỷ USD cho 54 thƣơng vụ trong năm 2019. 

Đại dịch Covid-19 vừa qua cùng với các lệnh giãn cách xã hội đã giúp doanh 

nghiệp nhận ra vai trò ngày một quan trọng của chuyển đổi số, các ngành dịch vụ du 

lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe trực tuyến cũng có sự vƣơn lên mạnh 

mẽ, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam. Tuy nhiên, với sự đi lên 

mạnh mẽ và không ngừng tiến lên phía trƣớc của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế 

số nói riêng, Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vƣớng mắc, khó khăn cần sự chỉ đạo, 

định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc để tiếp tục tồn tại và phát triển theo nền kinh tế 

mạng đầy cơ hội và thách thức này. 

Những cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

Cơ hội 

Phát triển nền tảng kinh tế số không chỉ là một xu thế mà còn là mô hình kinh 

doanh mới, mở ra cơ hội lao động, việc làm, thu nhập cho ngƣời dân, doanh nghiệp và 

quốc gia, góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ cuộc sống. Phát triển kinh tế số đem 

lại những ảnh hƣởng tích cực và những cải thiện hiệu quả phải kể đến nhƣ: 

Một là, giảm chi phí giao dịch. Chi phí giao dịch đƣợc giảm rõ ràng trong ngành 

công nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) nhờ áp dụng công nghệ để cải thiện hoạt 

động tài chính. Thay vì phải mất hàng giờ để giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng thì 

giờ đây, các giao dịch có thể đƣợc hoàn thành ngay trên điện thoại thông minh trong 

vài giây. 

Hai là, giảm sự bất cân xứng về thông tin và hoạt động cung cầu phù hợp hơn. 

Phân tích dữ liệu phản ánh sở thích của ngƣời tiêu dùng và hƣớng mục tiêu cung cấp 

dịch vụ, giúp giảm sự bất cân xứng về thông tin và hoạt động cung cầu phù hợp hơn. 

Ba là, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong lĩnh vực sản xuất, tự động hóa đã rút 

ngắn thời gian chu kỳ sản xuất, chất lƣợng và độ tin cậy đƣợc cải thiện. Số hóa nâng 
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cao khả năng quản lý chung, giảm thiểu đáng kể các bên phân phối trung gian, liên kết 

cung và cầu trực tiếp thông qua các nền tảng kỹ thuật số, giúp năng suất tăng và nâng 

cao hiệu quả sản xuất. 

Xét về môi trƣờng đầu tƣ, nhiều công ty công nghệ thông tin và công nghệ thông 

minh hàng đầu thế giới nhƣ: Apple, Samsung, Ericsson, ABB… chọn lựa Việt Nam là 

điểm đến giàu tiềm năng, trong đó có những tập đoàn cam kết đầu tƣ lâu dài và coi 

Việt Nam là “cứ điểm” sản xuất toàn cầu của họ. Bên cạnh các tập đoàn nƣớc ngoài, 

rất nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ và vƣơn 

ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, điển hình nhƣ: Tập đoàn FPT, Viettel… 

Nhờ có nền kinh tế số, các ngành nghề kinh doanh sôi động hẳn lên. Ngành 

thƣơng mại điện tử phát triển bùng nổ trong những năm gần đây, tăng trƣởng nhanh 

nhất trong nền kinh tế số Việt Nam Việt Nam có 48 công ty Fintech cung cấp dịch vụ 

thanh toán tiền gửi và tiền điện tử. Năm 2021, thƣơng mại điện tử tăng mạnh, thị 

trƣờng thƣơng mại điện tử bán lẻ Việt Nam đƣợc dự báo tăng 300%, từ 13 tỷ USD 

năm 2021 lên 39 tỷ USD năm 2025. Triển vọng của Việt Nam trong nền kinh tế số hóa 

và lĩnh vực thƣơng mại điện tử rất lớn. Với một quốc gia có 70% dân số sử dụng 

Internet và gần 50 triệu thuê bao điện thoại thông minh, thị trƣờng thƣơng mại điện tử 

Việt Nam đƣợc dự đoán sẽ bùng nổ trong thập kỷ tới. 

Bên cạnh đó, một số ngành nhƣ quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng xã hội 

(Facebook, instagram), giải trí (Netflix, Pinterest), giao thông vận tải (Uber, Grab, 

GoViet) đến phân phối, bán buôn và bán lẻ (Lazada, Shopee) đã bƣớc ra khỏi vùng an 

toàn và phát triển hơn bao giờ hết. 

Chƣa hết, tái cấu trúc, tối ƣu hóa, gia tăng tỷ trọng và thẩm thấu kinh tế số trong 

toàn bộ nền kinh tế đã nhanh chóng chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

phát triển các mô hình kinh doanh mới, đồng thời mở ra không gian tăng trƣởng mới. 

Đến năm 2025, quy mô thị trƣờng kinh tế số khu vực dự báo tăng lên 240 tỷ USD và 

Việt Nam chiếm khoảng 18% giá trị thị trƣờng kinh tế số Đông Nam Á. 

Xuất phát từ những lợi ích to lớn thu về đƣợc từ việc phát triển kinh tế số, bộ 

máy quản lý nhà nƣớc Việt Nam cần có chủ trƣơng và cái nhìn sâu sắc nhất để kịp thời 

nắm bắt những cơ hội vàng trong thời điểm này hay tƣơng lai. 

Thách thức 

Trƣớc mắt, Việt Nam đã và đang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quá 

trình xây dựng và phát triển nền tảng kinh tế số. Tuy nhiên, thành tựu mà Việt Nam đạt 

đƣợc trong thời gian qua vẫn còn khá khiêm tốn so với các nƣớc bạn trong khu vực và 

rộng hơn là toàn thế giới. Chính vì vậy, trên con đƣờng chuyển đổi nền kinh tế mới của 

nƣớc ta vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách cần tìm hƣớng khắc phục. 
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Thứ nhất, hạn chế về nhận thức của cộng đồng xã hội. Nhận thức về phát triển 

kinh tế số ở cả cấp độ quản lý nhà nƣớc, cấp độ doanh nghiệp và của ngƣời dân chƣa 

cao. Đồng thời, nhiều cán bộ, doanh nghiệp và ngƣời dân chƣa có một nền tảng kiến 

thức đồng đều, rõ nét về kinh tế số cùng những thời cơ và thách thức đối với sự phát 

triển, dẫn tới nhu cầu, kế hoạch và hành động nắm bắt xu thế kinh tế số chƣa kịp 

thời. Chuyển đổi số ở một số cấp, ngành, địa phƣơng và các doanh nghiệp hạn chế. 

Báo cáo kinh tế Việt Nam thƣờng niên do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách 

(2019) công bố đã chỉ ra, có tới 85% doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam vẫn nằm 

ngoài nền kinh tế số và chỉ có 13% ở cấp độ mới bắt đầu. Có thể thấy, những điều 

đƣợc đề cập đến ở trên đã vô hình trở thành hạn chế, góp phần làm chậm xu hƣớng 

số hóa nền kinh tế Việt Nam. 

Thứ hai, hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số c n nhiều hạn chế. Quá trình 

chuyển đổi số chậm, thiếu chủ động. Thể chế và quy định pháp luật cho chuyển đổi số 

và các hoạt động kinh tế số của Việt Nam chậm hoàn thiện. Hành lang pháp lý cho thí 

điểm triển khai áp dụng các mô hình kinh doanh, dịch vụ mới còn thiếu. Việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều bộ, ngành xây 

dựng cơ sở dữ liệu còn phân tán và thiếu sự kết nối liên thông. 

Việc còn tồn tại nhiều cá nhân sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế cũng trở thành 

một trong những yếu tố khó khăn đối với phát triển kinh tế số. Quan niệm truyền thống 

về niềm tin và sự tôn trọng thông qua việc sử dụng tiền mặt đƣợc cho rằng đã hạn chế 

rất nhiều khả năng kết nối thành công các giao dịch kinh tế số. 

Nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt cũng là yếu tố thách thức, trở ngại đối với 

phát triển kinh tế số. Quan niệm cũ là tiền mặt đƣợc sử dụng trong các giao dịch 

thƣơng mại thể hiện niềm tin và tôn trọng lẫn nhau đã làm giảm rất nhiều khả năng kết 

nối thành công các giao dịch kinh tế số. 

Thứ ba, thách thức về an ninh mạng, bảo mật an toàn thông tin. Kinh tế số dựa 

trên nền tảng công nghệ thông tin, Internet luôn chứa đựng nguy cơ lớn về bảo mật, an 

toàn thông tin, tài chính và tính riêng tƣ của dữ liệu, của các chủ thể tham gia kinh tế 

số. Việt Nam là một trong những quốc gia thƣờng xuyên bị tấn công và cũng dễ bị tổn 

thƣơng khi bị tấn công mạng. Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia bị tấn công mạng 

nhiều nhất thế giới với tổng cộng 70,7 triệu lƣợt máy tính bị tấn công bởi virus, gây 

thiệt hại khoảng 24.400 tỷ đồng (năm 2021). Hơn 1,8 triệu máy tính bị mất dữ liệu gây 

đình trệ hoạt động của nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Nếu không bảo đảm an ninh 

mạng và an toàn thông tin sẽ cản trở mục tiêu đƣa kinh tế số trở thành một trong những 

trụ cột chính của nền kinh tế. 
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Thứ tư, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang kinh tế số. Nhân 

tố đƣợc đánh giá quan trọng nhất trong cạnh tranh và phát triển kinh tế số là nguồn 

nhân lực, đặc biệt nhân lực công nghệ thông tin. Lực lƣợng lao động của Việt Nam còn 

ít về số lƣợng, chƣa bảo đảm về chất lƣợng, còn thiếu những kỹ năng cần thiết để hoàn 

toàn làm chủ kinh tế số. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam vẫn xếp 

hạng trung bình khá về chất lƣợng, về lao động chuyên môn cao và năng lực sáng tạo 

trong kinh tế số khi so với thế giới. Chỉ có 40% doanh nghiệp cho biết có đủ kỹ năng 

công nghệ thông tin và truyền thông, vẫn còn là khoảng cách xa để duy trì và khai thác 

đầy đủ các hệ thống cũng nhƣ so với yêu cầu chuyển đổi số. Hơn nữa, tình trạng thiếu 

hụt nhân tài còn trầm trọng hơn do hiện tƣợng chảy máu chất xám khi nhiều ngƣời lao 

động có kỹ năng trong nƣớc chọn hƣớng đi làm việc ở các thị trƣờng nƣớc ngoài. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam 

Thứ nhất, đổi mới tư duy lãnh đạo quản lý và năng lực điều hành kinh tế.  

Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về kinh số để có sự chuẩn bị tốt nhất, 

thích ứng xu hƣớng phát triển kinh tế số. Nhận thức thông tin đúng về bản chất, xu 

hƣớng phát triển kinh tế số giúp nắm bắt các cơ hội cũng nhƣ bảo đảm tính cạnh tranh 

quốc tế trong kinh tế số. Mỗi cá nhân và ngƣời lãnh đạo cần tự trang bị và nâng cao kỹ 

năng sử dụng công nghệ số giúp phục vụ công việc trong tƣơng lai và tự biết bảo vệ 

trƣớc các nguy cơ bị đe dọa lấy cắp thông tin cá nhân trực tuyến. 

Thứ hai, đẩy mạnh củng cố và hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp luật. 

Nghiêm túc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật cho các ngành đang có nhiều mô hình 

kinh doanh mới nhƣ thƣơng mại điện tử, tài chính số, ngân hàng số. Cải cách thể chế 

để thu hút đầu tƣ công nghệ số trong các lĩnh vực đầu tƣ mạo hiểm theo hƣớng tạo 

thuận lợi tối đa cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua, bán, sáp nhập doanh 

nghiệp công nghệ số. 

Thứ ba, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở hạ tầng hiện 

đại, băng thông đủ rộng để vƣợt qua các cuộc tấn công gây nghẽn mạng, thành lập hệ 

thống máy lƣu trữ dự phòng để chuyển hƣớng dữ liệu trƣớc các cuộc tấn công và phục 

hồi sau tấn công mạng. Thƣờng xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật 

trên toàn hệ thống, bổ sung thiết bị, phần mềm chuyên dụng có khả năng kiểm tra, 

kiểm soát an ninh, an toàn thông tin trên môi trƣờng mạng viễn thông, Internet, tần số 

vô tuyến điện… 

Thứ tư, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số. Phát triển hệ thống hạ tầng số 

quốc gia đồng bộ, rộng khắp đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối, lƣu trữ, xử lý dữ liệu, 

thông tin, các chức năng về giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Xây dựng, phát 
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triển hạ tầng băng thông rộng chất lƣợng cao. Nâng cấp mạng di động 4G, phát triển 

mạng di động 5G để có thể theo kịp xu hƣớng thế giới. 

Thứ năm, chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân lực có năng lực, 

chuyên môn về công nghệ thông tin. Phát triển nguồn nhân lực theo hƣớng tăng 

cƣờng năng lực tiếp cận, tƣ duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trƣờng công 

nghệ liên tục thay đổi và phát triển. Nghiên cứu nội dung, phƣơng pháp đào tạo nhằm 

xây dựng nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới; 

tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, ngoại 

ngữ, tin học; xây dựng chƣơng trình đào tạo, đào tạo lại kiến thức nghề nghiệp; cung 

cấp khả năng tự học tập một cách linh hoạt, phù hợp đối với từng tổ chức, cá nhân… 

Có chính sách kết nối với cộng đồng khoa học, công nghệ trong nƣớc với nƣớc ngoài, 

đặc biệt với cộng đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

Kết luận 

Việt Nam sở hữu một nền kinh tế năng động với môi trƣờng chính trị, xã hội ổn 

định, cùng với nền tảng vĩ mô đƣợc củng cố vững chắc. Bên cạnh đó, cần phải nhắc 

tới dân số Việt Nam với gần 100 triệu ngƣời đang trong giai đoạn cơ cấu dân số 

vàng, đƣợc đào tạo tốt, học toán tốt và lao động chăm chỉ; tính cách ngƣời Việt Nam 

thích ứng nhanh với sự thay đổi, thích sử dụng công nghệ. Chiến lƣợc xác định, bối 

cảnh hiện nay là thời cơ mà Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động mạnh 

mẽ để phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh 

mới, mở ra các thị trƣờng mới và tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới, từ đó bứt phá 

vƣơn lên thay đổi thứ hạng quốc gia. Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những 

quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN với hạ tầng 

viễn thông - công nghệ thông tin khá tốt, phủ sóng rộng, mật độ ngƣời dùng cao. 

Hiện nay xu hƣớng số hoá xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế, từ thƣơng mại, 

thanh toán đến giao thông, giáo dục, y tế… Nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội 

đƣợc đặt ở mức ƣu tiên cao trong các chiến lƣợc phát triển Quốc gia. Và hơn bao giờ 

hết kinh tế số không chỉ là định hƣớng của hiện tại mà còn là đích đến của Việt Nam 

trong tƣơng lai gần. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-trong-boi-canh-covid-19.htm 

https://uet.vnu.edu.vn/kinh-te-boi-canh-gioi-va-lien-voi-viet-nam/ 

https://baodautu.vn/hien-trang-va-giai-phap-phat-trien-kinh-te-so-d154764.html 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-so-viet-nam-nhung-diem-nghen-can-thao-go-va-cac-giai-phap-co-

ban-phat-trien-kinh-te-so-theo-huong-ben-vung-38538.html 

https://hatinh.gov.vn/ipv6/tin-bai/12085 
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Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế 

tư nhân ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Lan Anh - CQ57/21.21 

inh tế tƣ nhân (bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tƣ bản tƣ nhân) là sản 

phẩm của công cuộc đổi mới ngày càng lớn mạnh và có vị thế mới trong nền kinh 

tế; đang phát huy tác dụng tích cực trong sự nghiệp phát triển đất nƣớc cùng với đà 

phát triển của công cuộc đổi mới. Đó cũng là một đặc điểm nổi bật trong nền kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa của nƣớc ta. 

Kinh tế tƣ nhân có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trƣờng. Ngay tại các nƣớc 

phát triển, sự đóng góp của kinh tế tƣ nhân cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế. 

Đây là một bƣớc phát triển mới về nhận thức lý luận dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn. 

Thực trạng phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam 

Sau hơn 33 năm đổi mới, kinh tế tƣ nhân Việt Nam đã có những bƣớc phát triển vƣợt bậc 

cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, đóng góp ngày càng quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc. Kể từ sau Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ƣơng khóa IX" về tiếp 

tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tƣ nhân". Khẳng 

định vai trò, vị trí kinh tế tƣ nhân ngày càng đƣợc nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. 

Kinh tế tƣ nhân là thành phần kinh tế trực tiếp tạo nên sự nhạy cảm về mặt kinh tế - 

chính trị. Theo thống kê, hiện khu vực kinh tế tƣ nhân chiếm hơn 43% nền kinh tế của cả 

nƣớc; hơn 90% là các doanh nghiệp tƣ nhân nhỏ và vừa, đóng góp trên 40% GDP của cả 

nƣớc, giải quyết hơn 80% việc làm cho lao động cả nƣớc. Khu vực kinh tế tƣ nhân đạt tăng 

trƣởng trung bình khoảng 3,5%/năm. Đến năm 2020, khu vực kinh tế tƣ nhân ở nƣớc ta đã 

phát triển, trở thành lực lƣợng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp đổi mới, 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Khu vực kinh tế tƣ nhân với hơn 800 

nghìn doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hơn 5,4 triệu hộ kinh doanh; riêng 

hoạt động của các hộ kinh doanh đã bảo đảm cuộc sống cho khoảng 20 triệu ngƣời dân. TS. 

Nguyễn Thị Luyến, Phó trƣởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện 

Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ƣơng (CIEM) cho rằng, các doanh nghiệp tƣ nhân đã đóng 

góp quan trọng trong những giai đoạn có tính bất định nhƣ dịch Covid-19. Vai trò kinh tế tƣ 

nhân ngày càng đƣợc khẳng định. 

Hiện nay, các doanh nghiệp tƣ nhân đã có thể làm đƣợc những việc mà trƣớc đây chỉ 

Nhà nƣớc mới đƣợc làm nhƣ: xây dựng sân bay, cảng biển quốc tế trị giá hàng nghìn tỷ đồng; 

sản xuất ô tô, tham gia vào lĩnh vực hàng không... Các công trình quan trọng trong vận tải 

nhƣ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cao tốc Hạ Long -

 Vân Đồn và đang đầu tƣ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái của Tập đoàn Sun Group. Trong đó, 

K 
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sân bay Vân Đồn đƣợc xây dựng chƣa tới 2 năm, là công trình có thời gian xây dựng nhanh 

nhất Việt Nam, góp phần đƣa cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đƣợc vinh danh là “Sân bay 

mới hàng đầu châu Á 2019”. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tƣ nhân đạt kim ngạch xuất 

khẩu cao, đóng góp quan trọng vào tăng trƣởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm, 

bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, kinh tế tƣ nhân còn cùng với Nhà nƣớc góp sức phòng, 

chống dịch bệnh, thiên tai, cứu trợ nhân dân bị nạn, tài trợ cho các giải thể thao, câu lạc bộ 

bóng đá, những sự kiện kinh tế - xã hội lớn của đất nƣớc. 

Đặc biệt, phải nói đến lĩnh vực sản xuất ô tô, suốt mấy chục năm qua, lực lƣợng kinh tế 

nhà nƣớc đã không thể thực hiện đƣợc khát vọng ô tô “made in Vietnam” thì đến nay, các tập 

đoàn kinh tế tƣ nhân là Thaco, VinFast đang biến khát vọng đó thành hiện thực. Doanh 

nghiệp Việt đã có thể tự sản xuất ô tô, thậm chí, ô tô Vinfast còn xác lập 3 kỷ lục thế giới, 

gồm: chỉ cần 21 tháng để hoàn tất việc xây dựng nhà xƣởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất để 

đi vào sản xuất hàng loạt; cho ra xe mẫu chỉ sau 11 tháng từ khi khởi công nhà máy; cho ra xe 

thƣơng mại sau chƣa đầy 2 năm. 

Phải khẳng định rằng chính Nghị quyết số 10 của TW là hình thái khởi nghiệp, lan 

rộng trong xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tƣ nhân trong một số lĩnh vực nhƣ xây 

dựng, chế biến, chế tạo, công nghệ ô tô,… đóng góp một phần không nhỏ trong phát triển 

thƣơng hiệu quốc gia Việt Nam trong những ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng về thế mạnh 

kinh tế tƣ nhân đóng góp lớn trong GDP thúc đẩy tăng trƣởng nhanh. 

Mặc dù, kinh tế tƣ nhân đã khẳng định đƣợc vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế; 

song từ thực tiễn cho thấy vẫn còn những hạn chế nhất định, kết quả kinh doanh của khu vực 

kinh tế tƣ nhân còn chƣa tốt; thị phần sản phẩm trên thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế không 

lớn, chất lƣợng sản phẩm chƣa cao. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, chất lƣợng phát triển của 

khu vực kinh tế tƣ nhân vẫn còn hạn chế ở nhiều mặt, chƣa thực sự là một động lực quan trọng 

của nền kinh tế. Điều này thể hiện ở năng suất và tốc độ tăng năng suất của khu vực kinh tế tƣ 

nhân còn thấp. Theo số liệu thống kê, năng suất lao động bình quân của khu vực doanh nghiệp 

tƣ nhân chỉ bằng khoảng 34% năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc và 

khoảng 69% năng suất lao động của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). 

TS. Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam cũng nhận định, khu vực kinh tế 

tƣ nhân gần nhƣ chỉ có sự phát triển về lƣợng mà thiếu về chất. Mặc dù, số lƣợng doanh 

nghiệp tƣ nhân trong nƣớc tăng mạnh, song đóng góp của khu vực này trong tổng GDP của 

Việt Nam chƣa bằng 1/2 của khu vực FDI. Hơn 98% doanh nghiệp tƣ nhân trong nƣớc có 

quy mô nhỏ và vừa, trong đó tỷ trọng doanh nghiệp siêu nhỏ lên tới 73%. Không những thế, 

quy mô trung bình của doanh nghiệp tƣ nhân đã giảm đáng kể, từ 27 lao động mỗi doanh 

nghiệp vào giữa thập niên 2000 xuống còn chƣa đến 18 lao động mỗi doanh nghiệp hiện nay. 

Quy mô vốn bình quân sau khi điều chỉnh lạm phát cũng nhỏ đi so với cách đây 15 năm. 

Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp tƣ nhân Việt Nam có quy mô siêu nhỏ và nhỏ, 

làm hạn chế khả năng của các doanh nghiệp trong đổi mới kỹ thuật, công nghệ và nâng cao 

năng suất lao động. Do vậy, khả năng kết nối vào các chuỗi giá trị toàn cầu cũng hạn chế. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, chỉ có 15% doanh nghiệp tƣ nhân là nhà cung ứng 
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cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, 8,4% có khả năng xuất khẩu sản phẩm trực tiếp ra nƣớc 

ngoài và 7,4% có thể xuất khẩu gián tiếp thông qua việc bán hàng cho bên thứ ba. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trƣởng Ban Pháp chế, Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp 

Việt Nam, Việt Nam đã nỗ lực cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục rƣờm rà trói buộc 

doanh nghiệp, làm thui chột ý chí sáng tạo của doanh nhân, nhƣng thời gian qua tình trạng cải 

cách các điều kiện kinh doanh còn chƣa thực chất. Nhiều bộ, ngành đƣa ra phƣơng án cắt 

giảm mang tính đối phó. Công tác quản lý nhà nƣớc đã có những bƣớc tiến mới, song còn 

không ít rào cản. Chẳng hạn, năm 2016, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và 

Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ, trong đó quy 

định có 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Với 243 ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện nhƣng lại có tới 6.191 điều kiện kinh doanh. 

Các doanh nghiệp tƣ nhân Việt Nam không chỉ quy mô nhỏ mà còn thiếu các doanh 

nghiệp dẫn dắt. Các doanh nghiệp chƣa thật sự có mối quan hệ gắn kết, doanh nghiệp sản 

xuất lớn chƣa dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ, không hình thành đƣợc mạng lƣới cung ứng hỗ trợ 

nhau, trong khi vẫn phải nhập đầu vào từ bên ngoài nhiều. 

Giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân 

 Về phía doanh nghiệp 

Để khắc phục yếu kém, bổ sung năng lực cho mỗi doanh nghiệp tƣ nhân trong tình 

hình mới, nhất là về các mặt tìm kiếm thị trƣờng, đổi mới công nghệ, cải tiến quản lý, rất cần 

thiết mở rộng hơn nữa việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, trƣớc hết là doanh 

nghiệp kinh doanh cùng một mặt hàng; cần phải phát triển hơn nữa các hội hiệp hội nghề 

nghiệp nhằm thúc đẩy liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, tạo thêm sức mạnh cho nền 

kinh tế tƣ nhân. 

Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ cũng cần có tính toán thay đổi cách thức theo hƣớng 

tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có sự chuyển giao công 

nghệ tiên tiến, nhƣng cũng cân nhắc hạn chế hỗ trợ dàn trải, cho số đông những doanh nghiệp 

chỉ có các sản phẩm thông thƣờng không mang lại nhiều lợi ích, giá trị gia tăng mới cho cộng 

đồng… Đồng thời, Việt Nam cần xây dựng chuỗi cung ứng mới, tạo ra nhiều giá trị gia tăng, 

gia tăng niềm tin với các doanh nghiệp. 

 Về phía Nhà nước 

Trƣớc những bất cập trong phát triển kinh tế tƣ nhân, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đang chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án “Đổi mới toàn diện quản lý 

nhà nƣớc trong phát triển kinh tế tƣ nhân ở Việt Nam”, trong đó lƣu ý phạm vi, nội dung của 

Đề án, cần bám sát yêu cầu phát triển kinh tế tƣ nhân trở thành một động lực quan trọng của 

nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW 

của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII. Đồng thời, Thủ tƣớng Chính phủ đã nhất trí 

đƣa các nội dung của Đề án vào Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và nhấn mạnh cần phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy 

kinh tế tƣ nhân phát triển nhanh, bền vững; tập trung tháo gỡ về thể chế chính sách, pháp luật, 
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giải phóng sức sản xuất và nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế, tạo mọi điều kiện cho kinh 

tế tƣ nhân yên tâm đầu tƣ sản xuất - kinh doanh. 

Một là, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa XII "về phát triển kinh tế tƣ 

nhân, với mục tiêu phát triển kinh tế tƣ nhân thành một động lực quan trọng của nền (KTTT) 

định hƣớng XHCN". Thống nhất về nhận thức, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tƣ 

nhân, đồng thời tạo môi trƣờng tốt nhất cho kinh tế tƣ nhân phát triển. Có thể, phải đổi mới 

mạnh mẽ thế chế kinh tế, tôn trọng tự do cá nhân, tự do sáng tạo, quyền tài sản. Xây dựng cơ 

chế chính sách thông thƣờng, khuyến khích kinh tế tƣ nhân phát triển. 

Hai là, thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với cơ cấu là các doanh 

nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tƣ nhân. Thực hiện đúng chính sách bình đẳng giữa các 

thành phần kinh tế, khuyến khích và mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết, tạo mối quan hệ 

hợp tác, cạnh tranh có lợi. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa hơn nữa Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật 

đầu tƣ, Luật môi trƣờng, quy định rõ việc thành lập và hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể 

trong doanh nghiệp, có cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện kinh tế tƣ nhân tiếp cận thị 

trƣờng trong nƣớc và quốc tế. Xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ các doanh nghiệp phát 

triển thƣơng hiệu. 

Bốn là, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế tƣ nhân theo 

hƣớng kiến tạo, tạo môi trƣờng đầu tƣ và kinh doanh thuận lợi nhất để kinh tế tƣ nhân phát 

triển; xóa bỏ mọi rào cản, gây khó dễ, bất bình đẳng. Coi việc tạo điều kiện cho kinh tế tƣ 

nhân phát triển là thƣớc đo về hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nƣớc về kinh tế. 

Năm là, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và điều hành đối với kinh tế tƣ nhân 

phải có những hình thức khen thƣởng, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, 

kịp thời uốn nắn những sai phạm và xử phạt nghiêm minh những doanh nghiệp vi phạm luật, 

pháp luật của Nhà nƣớc. 

Nhà nƣớc đang từng bƣớc thu hẹp vai trò, phạm vi hoạt động với tƣ cách là nhà đầu tƣ, 

mở rộng cơ hội đầu tƣ cho các thành phần kinh tế nhƣ: Chính sách xã hội hóa trong giáo dục, y 

tế, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nƣớc; chủ trƣơng xã hội hóa dịch vụ hành chính 

công… Tuy nhiên, cần xác định đúng vai trò của Nhà nƣớc trong nền kinh tế thị trƣờng, 

khuyến khích doanh nghiệp tích cực đầu tƣ, cung cấp dịch vụ hành chính công, giảm can thiệp 

hành chính sâu vào quản trị nội bộ doanh nghiệp. Đồng thời, Nhà nƣớc hỗ trợ doanh nghiệp 

trên nguyên tắc thị trƣờng, cạnh tranh, bình đẳng, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị, liên kết. 
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Phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu Phương - CQ59/01.02 

inh tế tập thể là những cơ sở kinh tế do các thành viên tự nguyện góp vốn, 

tài sản, tƣ liệu sản xuất và góp sức; cùng sản xuất, kinh doanh; cùng quản lý 

theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; phân phối theo vốn góp, lao động hoặc 

theo mức độ tham gia dịch vụ. Kinh tế tập thể tồn tại dƣới nhiều hình thức, phổ biến 

hơn cả là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác… Trong đó, hợp tác xã đƣợc coi 

là loại hình nòng cốt của kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, 

đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo; 

tiến lên làm giàu cho các thành viên, phát triển cộng đồng. 

Thực trạng phát triển kinh tế tập thể 

Kinh tế tập thể đã đƣợc nhiều nƣớc quan tâm phát triển và đƣợc coi là một bộ 

phận của chiến lƣợc phát triển kinh tế. Theo báo cáo năm 2021 của Liên đoàn Hợp tác 

xã quốc tế (ICA), hợp tác xã liên tục phát triển ở các nƣớc phát triển và đang phát 

triển; đến nay có hơn 3 triệu hợp tác xã, đóng góp hơn 10% GDP và bảo đảm đời sống 

cho hơn một nửa dân số thế giới. Cộng hòa Liên bang Đức, hầu hết nông dân là thành 

viên hợp tác xã, sản xuất từ 30% - 90% sản lƣợng lƣơng thực, thực phẩm, chiếm 35% 

thị phần tín dụng nông thôn. Nhật Bản, hợp tác xã có 65 triệu thành viên, gần 50% hộ 

gia đình sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. Trung Quốc có 30.287 hợp tác xã, thu hút hơn 

80% hộ nông dân tham gia thành viên. Thái Lan có 6.626 hợp tác xã nông nghiệp và 

phi nông nghiệp, đóng góp 13% GDP. Hoa Kỳ có 50.000 hợp tác xã, chiếm 25% thị 

phần nông sản chế biến và tiêu thụ, ... 

Ở Việt Nam, kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là 

hợp tác xã, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi 

những ngƣời lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiến tạo 

và xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa. 

Những thuận lợi phát triển kinh tế tập thể 

Nhờ thực hiên tốt các chủ trƣơng mà Đảng và Nhà nƣớc đề ra, trong những năm 

qua, kinh tế tập thể đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được một số kết quả 

khả quan. 

Một là, mô hình này dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, 

cùng với kinh tế nhà nƣớc dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân; góp phần 

tích cực vào xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; đóng góp trực tiếp khoảng 

K 



45 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 02/2023 

  

4,8%, gián tiếp trên 30% GDP cả nƣớc trên cơ sở giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành 

viên; thu hút hơn 3 triệu lao động, tạo hơn 40 nghìn việc làm mới hằng năm. Việc sản 

xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn vệ sinh, 

ký kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm dài hạn với doanh nghiệp, thu nhập của thành viên 

tăng 36%; tích lũy khoảng 18.600 tỷ đồng lợi nhuận để tái đầu tƣ, mở rộng sản xuất. 

Hai là, nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả và ngày 

càng lan rộng, góp phần vào đổi mới mô hình tăng trƣởng, cơ cấu lại nền kinh tế nhất 

là kinh tế nông nghiệp hƣớng đến kinh tế xanh. Tính đến cuối năm 2021 cả nƣớc có 

26.823 hợp tác xã, 120.319 tổ hợp tác và 106 liên hiệp hợp tác xã, thu hút 33% tổng số 

hộ gia đình ở địa bàn nông thôn tham gia, gần 60% số hợp tác xã hoạt động có hiệu 

quả; doanh thu, lợi nhuận của hợp tác xã tăng dần qua các năm. 

Ba là, Đảng và Nhà nƣớc liên tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể trong giai đoạn mới. Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã 

ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị Trung ƣơng 5 khóa XIII nhấn mạnh: 

“Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải đƣợc củng cố và phát triển cùng 

kinh tế nhà nƣớc trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển 

kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và 

tạo điều kiện cho thành viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững”. 

Khó khăn phát triển kinh tế tập thể 

Bên cạnh những thành tựu đó, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn một số hạn chế, 

phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và lợi thế của mình. 

Một là, tốc độ tăng trƣởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác, tỉ trọng 

đóng góp vào GDP chƣa ngang tầm. Phần lớn tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có 

quy mô nhỏ, vốn ít, hiệu quả hoạt động và cạnh tranh không cao do lợi ích đem lại cho 

các thành viên còn thấp, phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền, giữa khu vực 

nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Hai là, công tác quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể còn nhiều bất cập; thiếu chặt 

chẽ, chƣa hiệu quả, đặc biệt là ở các cấp địa phƣơng, còn nhiều đầu mối các cơ quan 

có chức năng về quản lý kinh tế hợp tác. Chính sách và nguồn lực hỗ trợ cho phát triển 

kinh tế tập thể còn hạn chế, phân tán, chủ yếu là lồng ghép. 

Ba là, công tác kiểm tra thực thi pháp luật chƣa thƣờng xuyên. Việc đánh giá về 

hiệu quả và đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế còn chƣa đầy đủ; còn thiếu 

sót trong tính toán về đóng góp của các tổ chức kinh tế hợp tác dẫn đến việc hạ thấp 

vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế của nƣớc ta. 

Bốn là, không ít hợp tác xã thực hiện đăng ký lại nhƣng hình thức, phƣơng thức 

hoạt động không thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn thụ động, chƣa đáp ứng 
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đƣợc các quy định của Luật hợp tác xã năm 2012. Sự liên kết giữa các hợp tác xã chƣa 

chặt chẽ, vai trò của liên hiệp hợp tác xã chƣa đƣợc phát huy… 

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam 

Bên cạnh những thành tựu của kinh tế tập thể, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, 

vì vậy cần đƣa ra một số giải pháp nhƣ sau: 

Một là, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm 

tạo môi trƣờng pháp lý thuận lợi khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập thể mà nòng cốt là 

hợp tác xã phát triển mạnh mẽ, trong đó cần đặc biệt chú trọng hoàn thiện các chính 

sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến hiệu quả của kinh tế tập thể nhƣ chính sách: 

phát triển nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, bảo hiểm xã hội, đầu tƣ phát 

triển kết cấu hạ tầng, khoa học - công nghệ,… 

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nƣớc đối với kinh tế tập thể 

trên cơ sở xây dựng bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể tập trung, thống nhất 

chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Cùng với đó phải tăng cƣờng tính 

minh bạch trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể, tăng cƣờng kiểm tra, giám sát 

tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, kịp thời biểu dƣơng, khen thƣởng, nhân rộng 

những điển hình tiên tiến, mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; phát hiện, 

xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. 

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã) trong kinh tế tập thể gắn liền với 

việc giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, vƣớng mắc. Cần đẩy mạnh sự 

liên kết, liên hiệp giữa các tổ chức trong kinh tế tập thể với nhau và với các doanh 

nghiệp trong và ngoài nhà nƣớc để hỗ trợ nhau cùng phát triển hiệu quả. 

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể trong đó phải đặc 

biệt chú trọng đến việc tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức hợp tác xã hoạt động hiệu 

quả ở các nƣớc trên thế giới cũng nhƣ liên minh hợp tác xã quốc tế để học hỏi kinh 

nghiệm, tranh thủ kêu gọi sự đầu tƣ, hỗ trợ về vốn, tài chính, máy móc, trang thiết bị, 

thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại. 

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công 

nghệ cao, công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Xây 

dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể tiên tiến, kết hợp với mô hình truyền thống phù 

hợp với tình hình Việt Nam, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. 

Tài liệu tham khảo: 
Quán triệt nghị quyết TW 5: Kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của 

nền kinh tế quốc dân. (2022, 7 21). Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam. 

Tiến sĩ Hoàng Thu Trang. (2022). Đánh giá đúng vai tr  của kinh tế tập thể. Báo Nhân Dân. 

TS. Nhị Lê - Nguyễn Thị Thu Huyền. (2022, 8 4). Phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã. Tạp chí Cộng sản. 
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Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp 

đảm bảo nguồn cung ứng xăng, dầu 

Cù Hoàng Lâm Vũ - CQ58/01.02 

Nguyễn Nguyệt Anh - CQ59/22.01CLC; Lê Phương Thảo - CQ59/22.01 

ăng, dầu là một loại hàng hóa thiết yếu, có vai trò đặc biệt đối với đời sống 

sản xuất - kinh doanh của nhân dân, chính vì vậy đảm bảo nguồn cung cho 

mặt hàng này là điều kiện căn bản để nền kinh tế - xã hội của một quốc gia 

có thể ổn định và phát triển. 

Ngày nay Việt Nam đang từng bƣớc phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19, tình 

hình địa chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp khiến cho thị trƣờng xăng, dầu quốc 

tế trở nên mất ổn định, cùng với đó do nguồn sản xuất trong nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc 

mục tiêu đề ra, thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị 

trƣờng nội địa gây ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống xã hội, vì vậy, chúng ta vẫn cần có 

nhiều giải pháp linh hoạt hiệu quả nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung xăng, dầu ổn 

định phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của nhân dân. 

Thực trạng nguồn cung xăng, dầu ở nước ta thời gian qua 

Thời gian vừa qua, nguồn cung xăng, dầu trong nƣớc bị khan hiếm, không ổn 

định, thƣờng xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng cục bộ. Hồi tháng 2/2022, hàng loạt cây 

xăng trên cả nƣớc, đặc biệt là khu vực phía Nam đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh 

doanh hoặc bán cầm chừng, nhỏ giọt. Hơn 6 tháng sau, tình trạng này tiếp tục tiếp diễn 

tại hàng loạt các thành phố lớn nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đỉnh điểm là 

đầu tháng 10, 54 cửa hàng tại TP.HCM đóng cửa, nhiều cây xăng chỉ bán tối đa 30.000 

đồng/xe máy và 200.000 đồng/ôtô. Tại các thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Lào Cai,... đỉnh 

điểm vào đầu tháng 11 tình trạng hết xăng, đóng cửa nghỉ bán xuất hiện hàng loạt, 

ngƣời dân phải đổ về hết các cây xăng Petrolimex tạo ra cảnh quá tải tại các địa điểm 

xăng, dầu. Hàng dài ngƣời dân xếp hàng từ cây xăng ra tới đƣờng lớn để chờ đến lƣợt 

đổ xăng. Theo nhƣ tình hình đƣợc phản ánh thì thời điểm giữa trƣa, nửa đêm vẫn còn 

hiện tƣợng quá tải tại các điểm đổ xăng. Điều này gây ra sự mệt mỏi cho ngƣời dân sau 

cả ngày dài đi làm đến chiều tối thì lại phải đứng đợi hàng giờ để tới lƣợt đổ xăng, làm 

rối loạn nhịp sống sinh hoạt của ngƣời dân. Cũng trƣớc cảnh cửa đóng, then cài, không 

nhân viên, nhiều ngƣời dân đã phải chấp nhận bỏ tiền đổ xăng từ những ngƣời bán lẻ 

trên vỉa hè trƣớc cây xăng với giá 30.000 đồng/lít và 60.000 đồng/bình 2 lít để không 

bị rơi vào cảnh phải dắt xe về nhà. Điều này đã gây nên làn sóng tranh cãi, bất bình 

trong quần chúng nhân dân. 

X 

https://tienphong.vn/doanh-nghiep-xang-dau-kiet-que-bo-cong-thuong-de-xuat-loat-giai-phap-giai-cuu-post1479602.tpo
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Trƣớc diễn biến bất thƣờng, nguồn cung khan hiếm và đứt gãy liên tục trong thời 

gian qua, Chính phủ đã rất quyết liệt trong hoạt động điều hành giá và đảm bảo nguồn 

cung, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối trong hoạt động quản lý nhà nƣớc về xăng, 

dầu, cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Công thƣơng đã tăng hạn ngạch nhập khẩu xăng, dầu 

cho các Doanh nghiệp đầu mối trong quý 4 với tổng lƣợng xăng, dầu đƣợc giao là 5,5 

triệu m
3
/tấn, bình quân mỗi tháng hơn 1,833 triệu m

3
/tấn. Cùng với đó Bộ Tài Chính 

và các bộ, ngành, địa phƣơng có liên quan cũng đang tích cực tìm hƣớng giải quyết 

tình trạng nêu trên với mục tiêu cao nhất là đảm bảo duy trì ổn định chuỗi cung ứng 

phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của nhân dân. 

Nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung ứng xăng, dầu trong thời gian qua 

Là một quốc gia có trữ lƣợng, khả năng khai thác và lọc hóa xăng, dầu thành 

phẩm, Việt Nam hoàn toàn đáp ứng đƣợc khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu nội 

địa và phụ thuộc vào nhập khẩu từ nƣớc ngoài khoảng 20-30%. Bởi vậy một trong 

những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng, dầu là do 

các thƣơng nhân đầu mối giảm mạnh lƣợng xăng, dầu nhập khẩu trong quý 3/2022, 

đây là hệ quả khó tránh khi giá xăng, dầu thế giới diễn biến phức tạp, có xu hƣớng biến 

động giảm liên tục với biên độ rộng, khó dự báo, giá xăng, dầu trong nƣớc cũng đang 

trên đà giảm liên tiếp sau kỳ điều hành từ ngày 01/7/2022 đến nay, tình hình này có thể 

đã dẫn đến tâm lý e ngại nhập khẩu xăng, dầu của các thƣơng nhân. 

Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, quý 3/2022 (đến 

20/9/2022), sản lƣợng nhập khẩu xăng, dầu của Việt Nam đã giảm khoảng 40% đối với 

xăng, giảm khoảng 35% đối với dầu DO, so với quý 2/2022. Với chỉ 19 trong tổng số 

33 đầu mối nhập khẩu xăng, dầu trong quý này. 

Thực tế cho thấy, trong quý 3/2022, giá mặt hàng xăng, dầu trên thế giới đảo chiều 

giảm liên tục, bởi vậy Nhà nƣớc đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng 

xăng, dầu, trong khi đó nguồn hàng khan hiếm, chi phí nhập xăng, dầu từ nƣớc ngoài về 

Việt Nam, chi phí vận chuyển xăng, dầu từ nhà máy lọc dầu về cảng tăng cao, đồng thời 

các chi phí lãi vay, tỷ giá ngoại tệ cũng ngày càng tăng đã gây ra ảnh hƣởng tiêu cực đến 

kết quả kinh doanh, biên lợi nhuận và khả năng tài chính của các đầu mối, khiến họ buộc 

phải giảm hàng tồn kho và giảm giá chiết khấu cho các cửa hàng bán lẻ, dẫn đến việc 

một số cửa hàng xăng, dầu tƣ nhân ở một số tỉnh phía Nam phải tạm đóng cửa. 

Sở dĩ có tình trạng thả nổi chiết khấu là do hiện nay, Nhà nƣớc chƣa quy định 

chiết khấu trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu vì yếu tố này chủ yếu phụ thuộc vào 

cung cầu thị trƣờng, diễn biến giá xăng, dầu thế giới, sản lƣợng tồn kho xăng, dầu của 

các thƣơng nhân đầu mối và phƣơng thức bán hàng của hai bên. Bộ Tài chính cũng đã 
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cho biết, chiết khấu xăng, dầu có thể còn phụ thuộc vào chính sách bán hàng và năng 

lực kinh doanh của thƣơng nhân, đầu mối kinh doanh xăng, dầu mà đại lý, tổng đại lý 

ký hợp đồng trực tiếp. 

Ngoài ra, việc 2 nhà máy lọc dầu quan trọng Nghi Sơn và Bình Sơn duy trì sản 

xuất không ổn định, khiến nguồn cung trong nƣớc giảm sút đáng kể cũng là một 

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng, dầu trên thị trƣờng nội địa. Cụ 

thể qua 10 tháng năm 2022 sản xuất trong nƣớc chỉ đạt 9,7 triệu tấn, thấp hơn mục tiêu 

đề ra là 9,87 triệu tấn. Để bù đắp thiếu hụt sản xuất trong nƣớc và đáp ứng nhu cầu tiêu 

thụ của nhân dân, trong 10 tháng qua nƣớc ta đã phải gia tăng nhập khẩu 7,1 triệu tấn, 

bằng 140% so với kế hoạch cả năm 2022. 

Giải pháp đảm bảo và duy trì ổn định nguồn cung ứng xăng, dầu ở nước ta 

Một là, tính toán lại các mức chi phí. Để giá cả xăng, dầu ổn định, phù hợp với 

túi tiền của ngƣời dân và không thổi bùng lạm phát, đồng thời đảm bảo quyền lợi của 

nhà nhập khẩu, kinh doanh, Chính phủ cần tiến hành rà soát, tính đúng và đủ các chi 

phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức nhằm phản ánh đầy đủ các yếu tố cấu 

thành trong giá cơ sở mặt hàng này nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp 

kinh doanh và ngƣời tiêu dùng xăng, dầu. 

Hai là, điều chỉnh giá cả kịp thời trong trường hợp có biến động bất thường. 

Trƣớc những diễn biến khó lƣờng của thị trƣờng năng lƣợng thế giới và sự thiếu ổn 

định trong hoạt động sản xuất lọc hóa dầu trong nƣớc thời gian qua, để giữ thế chủ 

động trong điều hành giá cả và nguồn cung xăng, dầu cho thị trƣờng, cần tập trung 

nghiên cứu, áp dụng đơn vị tính phù hợp với công thức tính bù trừ tƣơng thích để phản 

ánh đúng, đủ, chính xác biến động của tỷ giá, đồng thời phải thƣờng xuyên, định kỳ 

hàng quý rà soát số liệu để có những điều chỉnh giá cả xăng, dầu hợp lý trƣớc những 

biến động của thị trƣờng. 

Ba là, đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho các bên tham gia chuỗi cung ứng. Để duy 

trì hoạt động nhập khẩu của các thƣơng nhân và phân phối xăng, dầu đến ngƣời tiêu 

dùng của các cửa hàng bán lẻ, cần có cơ chế san sẻ nguồn lợi nhuận, nhằm giúp cho 

các bên tham gia chuỗi cung ứng xăng, dầu có thể cùng nhau sát cánh vƣợt qua giai 

đoạn khó khăn, vì vậy Chính phủ cần nghiên cứu chỉ đạo, quy định một mức sàn chiết 

khấu hợp lý giữa thƣơng nhân nhập khẩu và cửa hàng bán lẻ, giúp cho các cửa hàng có 

thể vận hành và chi trả các chi phí liên quan nhƣ phí vận chuyển, chi trả lƣơng nhân 

viên, tổ chức hoạt động, khấu hao... 

Bốn là, gia hạn thời gian nộp thuế. Nhằm gỡ khó cho Doanh nghiệp kinh doanh 

xăng, dầu, giúp họ có thể nhanh chóng thu lại lợi nhuận và tái đầu tƣ để đảm bảo 

nguồn cung từ hoạt động nhập khẩu. Cần có những chính sách thuế đặc thù, trong đó 
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tập trung ƣu tiên, tạm miễn, giãn thuế, gia hạn thời gian nộp thuế đối với các nhà kinh 

doanh xăng, dầu trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn, nhằm khuyến kích các đầu 

mối nhập khẩu, kinh doanh xăng, dầu nỗ lực duy trì hoạt động, đồng hành cùng nhân 

dân vƣợt qua thời kỳ biến động của thị trƣờng xăng, dầu thế giới. 

Năm là, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh 

của các nhà máy lọc hóa dầu. Hƣớng tới mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu 

từ nguồn cung trong nƣớc, hạn chế phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu xăng, dầu, 

Chính phủ cần xây dựng cơ chế hỗ trợ về vốn, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên 

môn, trình độ quản lý nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong nội tại các nhà 

máy lọc hóa dầu hƣớng đến khai thông điểm nghẽn để 2 nhà máy hiện nay hoạt động 

hiệu quả và duy trì nguồn cung ổn định cho thị trƣờng. 

Sáu là, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tránh tình trạng 

thiếu hụt xăng, dầu làm ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân, 

ngăn chặn tình trạng găm hàng chờ đƣợc giá của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu. Các 

Đoàn Thanh tra liên ngành cần phối hợp chặt chẽ cùng các địa phƣơng, tiến hành hoạt 

động kiểm tra giám sát, đồng thời kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với 

doanh nghiệp đầu mối, thƣơng nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ không thực hiện 

trách nhiệm đƣợc giao trong kế hoạch kinh doanh xăng, dầu và làm trái quy định của 

pháp luật. 

Kết luận: Để duy trì ổn định nguồn cung xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng 

lƣợng quốc gia và phục vụ cho quá trình sản xuất - kinh doanh, phục hồi kinh tế - xã 

hội hậu Covid-19 và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ chính đáng của nhân dân, Chính phủ cần 

chỉ đạo các bộ, ban ngành có liên quan nhƣ Bộ Tài chính, Bộ Công Thƣơng phối hợp 

chặt chẽ cùng các địa phƣơng, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có nhu cầu tiêu thụ xăng, 

dầu cao nhƣ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, sát cánh cùng doanh nghiệp chế xuất, nhập 

khẩu và kinh doanh xăng, dầu để thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp một cách đồng bộ, 

chặt chẽ có hệ thống nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng, dầu và không để xảy ra 

đứt gãy nguồn cung xăng, dầu trên thị trƣờng nội địa. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://baochinhphu.vn/tuyet-doi-khong-de-thieu-hut-dut-gay-nguon-cung-xang-dau-trong-moi-tinh-huong-

102221112063201953.htm 

https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/quyet-liet-thuc-hien-cac-giai-phap-dam-bao-nguon-cung-xang-

dau.html 

https://thanhnien.vn/thach-thuc-tang-nguon-cung-xang-dau-post1518595.html 

https://tuoitre.vn/den-toi-9-10-co-54-cua-hang-xang-dau-tai-tp-hcm-tam-het-hang-

20221009200848581.htm 

https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/cong-dien-ve-giam-sat-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-va-ky-bien-ban-cam-

ket-voi-cac-doanh-nghiep-kinh-doanh-xang-dau.html 
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Những khó khăn và giải pháp trong việc 

quản lý thuế đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản tại TP. Bắc Ninh 

Tống Thị Ngọc Tâm - CQ58/22.03CLC 

huế là khoản thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nƣớc, giúp tăng trƣởng phát triển 

kinh tế, xã hội của ngƣời dân, thúc đẩy nguồn nhân lực, hiệu suất làm việc tăng 

lên.;Đảm bảo công bằng xã hội thông qua điều tiết phần chênh lệch thu nhập 

giữa ngƣời giàu và ngƣời nghèo; Bằng cách trợ cấp hoặc cung cấp hàng hóa công cộng. 

Trong đó, thuế chuyển nhƣợng bất động sản là loại thuế trực thu, thu trực tiếp vào các 

hoạt động, các giao dịch bất động sản, có phạm vi ảnh hƣởng sâu rộng, áp dụng đối với 

nhiều đối tƣợng, tác động nhiều mặt về kinh tế - chính trị - xã hội, bởi lẽ bất động sản 

bao gồm: đất đai - là tài sản quan trọng nhất của quốc gia. Đất đai và nhà cửa có một thị 

trƣờng dành riêng cho chúng - thị trƣờng bất động sản. Hiện nay, dân số ngày càng tăng 

cao kéo theo nhu cầu về đất ở và nhà ở cũng tăng cao, điều này kéo theo nhu cầu chuyển 

nhƣợng bất động sản cũng gia tăng. Bởi lẽ, “tấc đất là tấc vàng” nên việc quản lý thuế 

đang phải đối mặt với áp lực của nhiệm vụ thu thuế cộng với sự gia tăng về số lƣợng, 

quy mô ngƣời nộp thuế trong khi nguồn quản lý thuế có hạn. Thực tiễn trong những năm 

qua, lợi dụng kẽ hở của chính sách nên tình trạng mua bán, chuyển nhƣợng bất động sản 

hai giá (giá chuyển nhượng thực tế cao nhưng ghi trong hợp đồng chuyển nhượng giá 

thấp) để trốn thuế diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh, thành trên cả nƣớc, gây thất thu không 

nhỏ cho ngân sách nhà nƣớc. Hầu hết các hợp đồng chuyển nhƣợng bất động sản đều có 

giá trị thực tế cao nhƣng đa phần các bên tham gia đều thỏa thuận ghi giá trong hợp đồng 

chuyển nhƣợng thấp hơn rất nhiều hoặc chỉ bằng giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

dẫn đến việc kê khai không đúng giá trị thực tế, gây khó khăn trong việc tính thuế, làm 

giảm số thuế phải nộp. Trong những năm gần đây với sự phát triển nhanh chóng của nền 

kinh tế, thì quá trình đô thị hóa tại thành phố Bắc Ninh diễn ra với tốc độ khá cao, nhu 

cầu sử dụng đất của ngƣời dân ngày càng tăng cao, thị trƣờng bất động sản ngày càng 

sôi động và phát triển, đi cùng với đó là nhu cầu về việc mua bán, chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra ngày càng sôi động với số lƣợng giao dịch 

lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thất thu thuế từ lĩnh vực này cũng sẽ tăng lên. Do đó, tăng 

cƣờng quản lý thuế chuyển nhƣợng bất động sản là việc làm hết sức cần thiết để tăng thu 

ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn. 

Thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

Theo quy định pháp luật thuế hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ 

chuyển nhƣợng bất động sản đƣợc xác định nhƣ là Giá chuyển nhƣợng x Thuế suất 2%. 

T 



52 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Cụ thể, giá chuyển nhƣợng đƣợc quy định tại Điều 17, Thông tƣ số 92/2015/TT-BTC 

của Bộ Tài chính nhƣ sau: “Giá chuyển nhƣợng đối với chuyển nhƣợng quyền sử dụng 

đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhƣợng tại 

thời điểm chuyển nhƣợng. Trƣờng hợp trên hợp đồng chuyển nhƣợng không ghi giá 

hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhƣợng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định tại thời điểm chuyển nhƣợng thì giá chuyển nhƣợng đƣợc xác định theo bảng 

giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhƣợng…”. Lợi 

dụng quy định này, ngƣời nộp thuế có thể kê khai trên các hồ sơ chuyển nhƣợng không 

đúng giá trị thực tế làm giảm số thuế phải nộp. 

Để giảm thiểu tình trạng này, Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh đã có công văn 

số 828/CCT-TTTBTK ngày 11/3/2022 đề nghị các ngành phối hợp chống thất thu thuế 

trong hoạt động chuyển nhƣợng bất động sản. Sau 6 tháng triển khai việc tuyên truyền, 

hƣớng dẫn ngƣời dân và doanh nghiệp khi kê khai trên hợp đồng công chứng giá 

chuyển nhƣợng kê khai đúng giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy 

định của pháp luật, cũng là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngƣời nộp thuế khi xảy ra 

tranh chấp, Chi cục thuế thành phố Bắc ninh đã đạt đƣợc những kết quả khá tích cực, 

cụ thể: tăng thu cho Ngân sách Nhà nƣớc đƣợc 56,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân 

và lệ phí trƣớc bạ, trong đó: 

Qua công tác tuyên truyền, giải thích, vận động đấu tranh đã có 905 trƣờng hợp 

tự kê khai điều chỉnh tăng giá trị chuyển nhƣợng, làm tăng thu 29,7 tỷ đồng tiền thuế 

thu nhập cá nhân và lệ phí trƣớc bạ; 

Thông qua việc tuyên truyền của cơ quan thuế đã tạo sự tác động lan tỏa đến ý 

thức của ngƣời dân tự kê khai tăng giá trị trên các hợp đồng chuyển nhƣợng, theo 

thống kê đã có 1.025 trƣờng hợp đã ghi giá trên hợp đồng tăng so với giá Ủy ban nhân 

dân tỉnh là 1,116 tỷ đồng, tƣơng ứng tăng 27 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ 

phí trƣớc bạ. 

Số thu của một số sắc thuế chuyển nhượng bất động sản 

 

Năm Thu nhập cá nhân Lệ phí trước bạ 

2021 108,3 tỷ đồng 33,9 tỷ đồng 

2022 127 tỷ đồng 42,7 tỷ đồng 

Nguồn: Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh 

Từ số liệu trên ta thấy, số thu của các sắc thuế chuyển nhƣợng bất động sản đều 

tăng lên vào năm 2022, cụ thể: thuế thu nhập cá nhân tăng 17% và lệ phí trƣớc bạ tăng 

26% so với năm trƣớc. 

Với những kết quả trên Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh, tập thể cán bộ công 

chức đội tuyên truyền hỗ trợ trƣớc bạ và thu khác, cán bộ công chức trực tiếp tham gia 
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công tác tuyên truyền đấu tranh chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh 

chuyển nhƣợng bất động sản đƣợc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân thành 

phố ghi nhận và tặng bằng khen. 

Những thách thức, khó khăn trong quản lý thuế với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản 

Một là, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức thuế còn hạn chế. Do 

việc không đƣợc đào tạo chuyên sâu về bất động sản mà chỉ đƣợc đào tạo về tài chính, 

cho nên nhận thức của một số công chức thuế về chuyển nhƣợng bất động sản còn hạn 

chế, chƣa cập nhật đầy đủ các kiến thức, kinh nghiệm mới để theo kịp sự phát triển của 

nền kinh tế, sẽ dẫn tới sự yếu kém trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách 

thuế đến mọi ngƣời dân, đồng thời dẫn đến những sai phạm trong quá trình quản lý thu 

thuế; tính thuế, quyết toán thuế… 

Hai là, sự phối hợp của các ngành, các cấp với cơ quan Thuế trong công tác 

quản lý thuế, trong việc tuyên truyền pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời 

nộp thuế, xử lý các sai phạm pháp luật về thuế… theo quy định của Luật quản lý thuế 

có lúc, có nơi chƣa thƣờng xuyên, chặt chẽ, làm giảm hiệu quả của công tác quản lý 

thuế. 

Ba là, tính tuân thủ của ngƣời nộp thuế còn thấp, từ việc kê khai hồ sơ khai thuế 

cho đến việc nộp thuế. Ngƣời nộp thuế hoặc vô tình, hoặc do cố ý mà còn chƣa chấp 

hành pháp luật thuế, trốn thuế, lậu thế. 

Bốn là, công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản lý còn hạn chế, chƣơng 

trình phần mềm quản lý còn bị chia tách, chƣa tích hợp đƣợc nhiều loại thuế vào, cập 

nhật những chính sách mới vào chƣơng trình còn chậm so với thực tế, nhiều tình 

huống phát sinh thực tế mà chƣơng trình phần mềm của cơ quan thuế chƣa thể xử lý 

đƣợc, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế chuyển nhƣợng bất động sản. 

Năm là, thiếu cơ sở dữ liệu về giá mang tính pháp lý để áp giá khi đấu tranh, 

trong khi đó thủ tục ấn định thuế quá phức tạp, thiếu tính khả thi, nguyên nhân do cơ 

quan thuế không có chức năng điều tra nên việc thu thập thông tin làm căn cứ ấn định 

thuế gặp nhiều khó khăn. 

Một số kiến nghị, giải pháp đề xuất cho quản lý thuế 

Thứ nhất, hoàn thiện bộ máy và tăng cƣờng hiệu lực hoạt động của Chi cục 

trong công tác quản lý thuế chuyển nhƣợng bất động sản. Chi cục Thuế thành phố Bắc 

Ninh cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi Đội thuế trong Chi 

cục Thuế, để không bị chồng chéo trong quản lý. Đội Tuyên truyền hỗ trợ thì thực hiện 

nhiệm vụ chính là giải đáp thắc mắc về chính sách thuế chuyển nhƣợng bất động sản, 

Đội thuế Thu nhập cá nhân và lệ phí trƣớc bạ thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu nộp vào 



54 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

ngân sách các loại thuế chuyển nhƣợng bất động sản, Đội Kê khai - Kế toán - Tin học 

thực hiện lập bộ, in thông báo thuế và quản lý thông tin về ngƣời nộp thuế do ngƣời 

nộp thuế tự khai tự nộp lên Chi cục Thuế. Ngoài ra cần có sự phối hợp giữa các Đội, 

có nhƣ vậy thông tin mới xuyên suốt và hiệu quả quản lý thuế chuyển nhƣợng bất động 

sản mới cao. 

Thứ hai, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn về bất động sản 

của đội ngũ cán bộ công chức thuế. Bởi vì để công tác quản lý thu thuế chuyển nhƣợng 

bất động sản đƣợc thực hiện tốt thì con ngƣời luôn là trung tâm, là yếu tố quan trọng 

nhất việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của công chức thuế là vô cùng cần 

thiết và quan trọng. Do đặc thù công việc thƣờng xuyên phải giải quyết vấn đề lợi ích 

kinh tế giữa đối tƣợng nộp thuế và nhà nƣớc, để thực hiện hành vi gian lận thuế đƣợc 

trót lọt, không bị phát hiện, ngƣời nộp thuế có thể mua chuộc, cám dỗ, san sẻ lợi ích 

vật chất cho công thuế. Vì vậy, nếu bản lĩnh, phẩm chất đạo đức công chức thuế không 

tốt sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để lọt hành vi vi 

phạm pháp luật, gây thất thu Ngân sách nhà nƣớc. 

Thứ ba, tăng cƣờng phối hợp với các Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan đơn 

vị có liên quan trong việc tuyên truyền sâu rộng đến ngƣời dân trên địa bàn hiểu rõ hơn 

về chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là chính sách liên quan đến hoạt động chuyển 

nhƣợng bất động sản; cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách 

nhiệm tuyên truyền,phổ biến các quy định của pháp luật và hƣớng dẫn ngƣời dân thực 

hiện kê khai đúng giá chuyển nhƣợng thực tế khi đi làm các thủ tục về đất đai. 

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý thuế chuyển nhƣợng 

bất động sản, cụ thể: phối hợp kết nối mạng thông tin thu nộp thuế giữa các cơ quan: 

Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính và các cơ quan khác có liên quan; Nâng cấp và mở 

rộng hệ thống mạng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin toàn ngành thuế theo công 

nghệ mới, đã thực hiện quản lý hệ thống thông suốt, đảm bảo sẵn sàng và an toàn cho 

hệ thống thông tin toàn ngành Thuế. 

Thứ năm, tiếp tục tham mƣu Ủy ban nhân nhân tỉnh chỉ đạo các ngành nhanh 

chóng xây dựng giá đất, hệ số điều chỉnh sát với giá giao dịch thực tế trên thị trƣờng; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch bất động sản để công khai tạo thuận lợi cho 

ngƣời nộp thuế. 

Tài liệu tham khảo: 
Các báo cáo của Chi cục thành phố. 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/6/2015 

https://infina.vn/blog/thue-la-gi/ 

https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/chong-that-thu-thue-trong-hoat-ong-kinh-doanh-chuyen-

nhuong-bat-ong-san-39905326 

https://bacninh.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/ 

https://bacninh.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/ 
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Vietnam's retail market opportunities  

and the dominance of e-commerce after 

Covid-19 

Lê Thị Trà My - CQ58/15.05 

onsumer behavior toward internet sales channels has seen a significant 

transformation after Covid-19. When the Prime Minister issued Directive 

16/CT-TTg on the adoption of urgent measures to prevent and manage the 

Covid-19 outbreak at the end of March 2020, e-commerce began to expand. After 

more than a year since the Covid-19 outbreak, customers' shopping preferences have 

drastically changed, and they now spend less time shopping at traditional markets, 

stores, or supermarkets. Instead, there is a propensity to spend more and emphasize 

domestic spending more. It is clear that Covid-19 has significantly altered consumer 

behavior. Many of these consumers are more accustomed to shopping online and will 

probably develop a habit of doing so. Additionally, despite the fact that after the 

Covid-19, businesses reopened and people were ready to return to the past, it is 

difficult to change the reality that e-commerce is still on the rise. 

E-commerce will continue to dominate the retail sector even after the Covid-

19 epidemic. 

Shopee and Lazada took the top spots in Southeast Asia, according to research 

by iPrice Group. Thegioididong, Tiki, Sendo, Bachhoaxanh, and FPT Shop placed fifth 

through tenth in the list of the ten most popular e-commerce websites, respectively. 

Shopee and Lazada took the top spots in Southeast Asia, according to research by 

iPrice Group. Thegioididong, Tiki, Sendo, Bachhoaxanh, and FPT Shop came in at 

spots 5, 6, 8, 9 and 10 in the list of the top 10 most popular e-commerce sites in 

Southeast Asia, respectively (Table 1). 

"E-commerce is increasingly being used in many aspects of urban life, especially 

for food, fast-moving consumer products, medicine and services," said Ms. Trang Bui, 

senior director at JLL in Vietnam. Not only in Vietnam, but also throughout the 

Americas, Europe, and the Asia-Pacific area. Vietnam also has a youthful and tech-

savvy population, which is expected to play a significant role in e-commerce growth. 

Temasek and Bain & Company forecast a 29% average growth rate for 

Vietnamese e-commerce between 2020 and 2025 in Google's Southeast Asia 2020                         

E-commerce Report. Particularly: By 2020, Vietnam's e-commerce will grow by 16% 

C 



56 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

and surpass 14 billion USD in size. which saw a gain of 46% in the field of online 

retailing of products, a 34% increase in the fields of ride-hailing and technology food, 

an 18% increase in the fields of online marketing, entertainment, and gaming, and a 

28% decline in the sector of online travel alone. e-commerce in Vietnam will be worth 

52 billion USD by 2025. Vietnam, it can be argued, is one of the countries with 

relatively rapid e-commerce development and a "sweet piece of cake" for merchants to 

target. The number of individuals who shop online climbed from 32.7 million to 49.3 

million between 2016 and 2020, with an especially notable growth of almost 5 million 

people between 2018 and 2020. Retail sales also increased significantly between 2016 

and 2020, rising from $5 billion to $11.8 billion. 

Table 1: Top 10 most visited e-commerce websites in Southeast Asia 

 

Nielsen's study indicates that purchasing behavior in Vietnam has drastically 

altered when communication methods are replaced by online shopping. 2020 will see a 

significant growth in internet buying, increasing this ratio to 32%. "Users are more 

involved in e-commerce, servers and be more transparent in their operations and 

accountable in sharing their buying experience on e-commerce," according to a study 

that found that the rate of e-commerce transactions nearly doubled from 1.2 to 2.1 

times in 2020 from 18% in 2019. 

Some recommendations for Vietnamese retailers 

Despite the fact that Vietnamese businesses can adapt to changing customer 

expectations and behavior in the wake of the Covid-19 outbreak, consumers will 

develop a habit of purchasing online due to its efficiency and ease. Will customers visit 

the same retailer they previously used, or are they impacted by the emergence of 

another retailer? Retailers must thus develop and enhance their online sales rules with 

the following guidelines if they want to keep customers: 
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First, Customers usually expect shops to keep up with the growing popularity of 

online shopping trends. Retailers need to listen to and respond to what customers want 

through a strategy of diversifying similar goods and supply chains in order to 

overcome this challenge. Retailers also need to keep current on consumer trends. We 

can observe that Bachhoaxanh has implemented a flexible supply chain strategy of 

"online shopping" during the Covid-19 epidemic so that customers may purchase fresh 

goods, food, or beverages without incurring expenses or needing to visit a store. 

Second, People are always looking for excellent service. The survey's findings 

show how technology significantly affects consumer purchase behavior in E-

commerce, with cellphones in particular changing user routines and behaviors. Up to 

94% of people use their mobile phones to access the internet, and 70% of people use it 

regularly, according to the Department of E-Commerce and Digital Economy's white 

paper on e-commerce in 2020. Every year, over 49.3 million people make transactions 

online. Because of this, retailers must fully integrate well-known mobile platforms like 

iOS and Android and interact with customers on these platforms from the moment of 

sale and payment through the reception of the items and the collecting of feedback, 

reflect customer information, act on it, and resolve any disputes that may occur. 

Recognizing the significance of customer service, big Vietnamese shops such as 

Thegioididong, Nguyenkim, FPT store, or e-commerce sites such as Tiki, Sendo, 

Lazada... have all created a platform "online dispute resolution - ODR'' on their 

websites to defend the rights of customers. 

Third, traders frequently want to experiment with product testing before making 

a purchase. Customers' compassion for shops is almost always increased by excellent 

customer service. Retailers must establish goodwill with consumers, care for them 

"from the heart," make user-friendly interfaces, and develop tools to aid in product 

discovery if they want to win over their compassion. tools and methods of emulating 

the experience of using items like utilizing intellectual software, such as engaging and 

producing films including basic questions that clients are searching for regarding 

product quality or documentation. With the use of artificial intelligence (AI), a 

product's compatibility with the client is also simulated. 

Conclusion 

Retailers must be nimble enough to respond to emerging trends that are pertinent 

to their target clients in order to develop customer loyalty, relationships, and sales. In 

order to suit customers' purchasing demands, merchants must also analyze themselves, 

pay attention to what customers have to say about items, and develop flexible supply 

chain strategies. 

References: 
https://ipricegroup.com/index.html 

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-dat-quy-mo-52-ty-usd-nam-

2025-333312.html 

https://blog.tomorrowmarketers.org/bao-cao-hanh-vi-ntd-cua-nielsen-thang-7-2020/ 



58 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2023  CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  

 

 

Xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI - 

Giải pháp nào đối với Việt Nam  

trong tình hình hiện nay? 

Nguyễn Đình Cẩm Vy - CQ57/08.05 

rong thời gian qua, dòng vốn FDI đã có sự biến động mạnh, chuỗi giá trị toàn 

cầu bị đứt gãy, khó hồi phục bởi tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, cũng 

nhƣ những mâu thuẫn, căng thẳng thƣơng mại ngày một gia tăng giữa các nƣớc 

lớn. Do đó, để tăng sự vận động của dòng vốn FDI vào Việt Nam cần một số giải pháp 

nhằm tiếp nhận dòng vốn FDI một cách hiệu quả nhất. 

Xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI 

Kể từ căng thẳng chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung, sự kiện Brexit, xu hƣớng bảo hộ 

sản xuất trong nƣớc,… khiến dòng vốn FDI trên toàn cầu cũng nhƣ ở các khu vực và các nền 

kinh tế trong những năm gần đây có xu hƣớng sụt giảm và có sự dịch chuyển mạnh giữa các 

khu vực và quốc gia. Trong xu thế đó, các nƣớc ASEAN, trong đó có Việt Nam đang nổi lên 

nhƣ là điểm đến tiềm năng, là điểm đến cho sự phân bổ lại dòng vốn đầu tƣ. 

Tại Việt Nam, do những ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, 

dòng vốn FDI có xu hƣớng giảm sút cả về vốn đăng ký và dự án cấp mới sau khi đạt đỉnh 

vào năm 2019. Cũng trong năm này, vốn FDI đăng ký từ Trung Quốc tăng 17% so với 

năm trƣớc, cao hơn so với mức tăng chung là 7,2% và là mức tăng cao nhất trong số các 

đối tác đầu tƣ lớn của Việt Nam (Hồng Kông tăng 9,1%, Singapore tăng 6,4%, Hàn Quốc 

tăng 3,7%, Nhật Bản tăng 2,12%). Bên cạnh đó, một số tập đoàn đã lên kế hoạch dịch 

chuyển đầu tƣ từ Trung Quốc đến Việt Nam. Cụ thể, theo Nikkei, Google có kế hoạch 

sản xuất smartphone giá rẻ (Pixel 4a) tại Việt Nam trong khi Microsoft dự định sản xuất 

notebook và máy tính, còn Apple sẽ sản xuất tai nghe không dây (AirPods) tại Việt Nam. 

Hãng trò chơi điện tử Nintendo cũng đã chuyển một phần sản xuất máy chơi game Switch 

Lite sang Việt Nam… nguyên nhân là do sự suy giảm sức hấp dẫn của Trung Quốc đối 

với các nhà đầu tƣ, do chi phí nhân công tăng nhanh, tác động của căng thẳng thƣơng mại 

Mỹ - Trung và là năm của đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, dòng vốn FDI có dấu hiệu tăng trƣởng trở lại vào năm 2021 do Chính 

phủ và các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc, ban hành nhiều giải pháp, chính sách 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cho các doanh nghiệp cũng nhƣ các quy định, hƣớng 

dẫn thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp đang dần khôi phục hoạt động sản 

xuất - kinh doanh. Cụ thể: 

T 
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- Năm 2020: Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện 

của dự án FDI ƣớc đạt 19,98 tỷ USD, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019. Do tác động của 

đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất - kinh doanh bị ảnh hƣởng. Điểm nhấn trong năm 

2020 là vốn đầu tƣ điều chỉnh đạt trên 6,4 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019; có 

1.140 lƣợt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tƣ, giảm 17,5% so với cùng kỳ. 

- Năm 2021: Kết quả thu hút vốn FDI đã có sự tăng trƣởng trở lại, đƣợc đánh giá là 

“điểm sáng” trong bức tranh kinh tế vốn chịu nhiều tác động của dịch Covid-19. Theo 

Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài (2021), tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 

20/12/2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020.  

Trong đó, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam năm 2021 ƣớc đạt 19,74 tỷ USD, giảm 

1,2% so với năm 2020. Đây có thể coi là một con số “ấn tƣợng” trong bối cảnh dòng vốn 

đầu tƣ toàn cầu đang sụt giảm và có nhiều điều chỉnh do tác động từ đại dịch Covid-19. 

Điều đó không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của môi trƣờng đầu tƣ Việt Nam mà còn là thành 

quả của quá trình nỗ lực “vƣợt dịch” của Chính phủ và của các địa phƣơng trên cả nƣớc.  

Theo lĩnh vực thu hút FDI, trƣớc đại dịch Covid-19, vốn FDI đầu tƣ vào Việt Nam 

chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực chính, đó là: công nghiệp chế biến - chế tạo, kinh doanh 

bất động sản và bán buôn - bán lẻ - sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (chiếm 81% tổng vốn 

đăng ký năm 2019). Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đã và 

đang dịch chuyển đầu tƣ, chủ yếu trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, công nghệ cao; 

thiết bị điện tử và phụ kiện; logistics, thƣơng mại điện tử; hàng tiêu dùng, bán lẻ…  

Nhƣ vậy, có thể khẳng định xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI đã và đang diễn ra, 

từ trƣớc khi có đại dịch Covid-19. Hay nói cách khác, dịch Covid-19 là chất xúc tác khiến 

quá trình dịch chuyển này diễn ra nhanh hơn, quyết liệt hơn.  

Nguyên nhân dịch chuyển vốn FDI từ nước ngoài vào Việt Nam 

Thứ nhất, né tránh rủi ro chiến tranh thƣơng mại: Căng thẳng thƣơng mại Mỹ - 

Trung leo thang khiến các nhà đầu tƣ có xu hƣớng tìm kiếm một địa chỉ đầu tƣ sản xuất 

ổn định hơn, ít rủi ro hơn, đồng thời có thể tránh đƣợc việc áp thuế cao của Mỹ.  

Thứ hai, tận dụng cơ hội mới từ các thị trƣờng tiềm năng (Ấn Độ, Indonesia, Việt 

Nam, Philippines,…): Trong số các nƣớc hƣởng lợi từ sự dịch chuyển đầu tƣ, Việt Nam 

đƣợc đánh giá là một điểm sáng về thu hút đầu tƣ do môi trƣờng kinh doanh ngày càng 

đƣợc cải thiện, thị trƣờng nội địa lớn, mức sống ngƣời dân ngày càng tăng; lợi thế tƣơng 

đồng với Trung Quốc về văn hóa, chính trị, về vị trí địa lý; sự hội nhập quốc tế sâu rộng 

của Việt Nam về kinh tế, thƣơng mại, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, kế hoạch đầu tƣ,…  

Thứ ba, đại dịch Covid-19 thúc đẩy việc sắp xếp lại chuỗi sản xuất: Dịch Covid-19 

làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc lớn của 

chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu vào Trung Quốc. Do đó, các tập đoàn đa quốc gia 

muốn dịch chuyển đầu tƣ sang các nƣớc châu Á khác nhƣ Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, 

Việt Nam, Thái Lan, Philippines,… 
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Một số giải pháp đối với Việt Nam 

Trong hơn 30 năm qua, vốn FDI đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh 

tế - xã hội Việt Nam. Việc dịch chuyển đầu tƣ đã và đang diễn ra và Việt Nam đang đƣợc 

đánh giá là một trong những quốc gia hấp dẫn thu hút sự dịch chuyển. Tuy nhiên, để tạo 

lợi thế và cạnh tranh với các nƣớc trong khu vực trong thu hút vốn FDI này, Việt Nam 

cần thực hiện một số giải pháp nhƣ sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu hội 

nhập kinh tế quốc tế. Cùng với việc giữ vững môi trƣờng kinh tế - xã hội ổn định nhằm tạo 

môi trƣờng an ninh, an toàn cho các hoạt động FDI thông qua việc tăng cƣờng công tác quốc 

phòng và an ninh nhằm tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng, mất lòng tin của các nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện môi trƣờng đầu tƣ, bao gồm chính sách đầu tƣ 

và cơ sở hạ tầng, nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút vốn FDI trong giai đoạn mới. 

Thứ hai, nâng cao chất lƣợng đào tạo và chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực. Việt 

Nam cần có giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng và thay thế lao 

động nƣớc ngoài cũng nhƣ bảo đảm giá nhân công thấp hơn so với các nƣớc trong khu vực; 

khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia vào hoạt động hợp tác giáo dục đào tạo 

nhằm trang bị những kiến thức, trình độ khoa học - kĩ thuật cho ngƣời lao động. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác triển khai đầu tƣ. Định hƣớng thu hút FDI cần 

bám sát kế hoạch hành động thực hiện Chiến lƣợc Công nghiệp hóa đến năm 2020 tầm 

nhìn 2030 trong khuôn khổ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc; tập trung vào 6 ngành: điện 

tử, máy nông nghiệp, chế biến nông, thủy sản, đóng tàu, môi trƣờng và tiết kiệm năng 

lƣợng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô. Hình thức xúc tiến đầu tƣ tại chỗ cần đƣợc đẩy 

mạnh nhƣ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã đƣợc cấp phép đầu tƣ triển khai 

việc kinh doanh thuận lợi và có hiệu quả. 

Thứ tư, xử lý các doanh nghiệp FDI “vốn mỏng” nhằm hạn chế tình trạng thất thu 

thuế thông qua chuyển giá. Hiện nay, Việt Nam chƣa có quy định về “vốn mỏng” trong khi 

ở một số quốc gia đã có quy định cụ thể nhƣ: New Zealand, Australia, Nhật Bản,... Các 

quốc gia này cũng đƣa ra những quy định cụ thể về việc kiểm soát lãi phải trả đối với phần 

vốn vay, nếu vƣợt quá tỉ lệ 3/1 sẽ không đƣợc coi là chi phí đƣợc trừ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp (TNDN). Thời gian tới, “vốn mỏng” cần đƣợc quy định cụ thể, thậm chí là 

đƣa vào luật tại Việt Nam. Điều này sẽ hạn chế đƣợc tình trạng chuyển giá. 

Thứ năm, hệ thống hành lang pháp lý cần đƣợc tạo lập đầy đủ để kiểm soát hoạt 

động tự vay, tự trả của doanh nghiệp, tập trung giám sát tổng nợ, cơ cấu nợ của các khu 

vực và có tính tới rủi ro đối với từng doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Thứ sáu, cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá tổng thể FDI, nhất là dự án lớn 

trên tổng nguồn vốn đầu tƣ; các tác động có điều kiện vay nƣớc ngoài tới mục tiêu và thu 

hút vốn FDI. 

Tài liệu tham khảo: 
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/l/chi-tiet-tin ttpltc?dDocName=MOFUCM178399 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/04/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-nam-2022-ky-vong-khoi-sac-2/ 
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Các nhân tố ảnh hưởng và xu thế  

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế  

tại tỉnh Bắc Giang theo hướng bền vững 

Phí Ngọc Linh Phương - CQ59/11.09CLC 

huyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng đƣợc 

tính hội nhập và phát triển bền vững luôn đảm bảo tính thời sự đối với mỗi 

quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu là khâu quan trọng 

mang đến sự chuyển biến thực chất cho nền kinh tế. Hiện nay, Bắc Giang là tỉnh có 

nhiều tiềm năng và lợi thế về vị trí địa lý, nơi tập trung đầu mối kinh tế đối ngoại, giao 

lƣu kinh tế, khoa học, công nghệ, thu hút đầu tƣ của cả nƣớc, nơi tập trung đông dân 

cƣ, với tốc độ đô thị hoá nhanh và là thị trƣờng tiêu thụ lớn sẽ là điều kiện thuận lợi để 

Bắc Giang phát triển kinh tế - xã hội. Các yếu tố trên là điều kiện thuận lợi để tỉnh Bắc 

Giang phát triển công nghiệp, dịch vụ. 

Đặc biệt, tỉnh đã có chính sách thiết thực, ƣu đãi để đẩy mạnh tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài 

xây dựng kinh tế phát triển. Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Bắc Giang đã 

chuyển dịch theo hƣớng tích cực. Vai trò của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 

tổng sản phẩm của tỉnh tuy còn cao nhƣng đã có xu hƣớng giảm, trong khi tỷ trọng 

ngành công nghiệp - xây dựng tăng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã đƣợc tập 

trung đầu tƣ và có sự cải thiện rõ rệt. Đời sống ngƣời dân từng bƣớc đƣợc nâng cao. 

Các nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn 

tỉnh theo hƣớng bền vững. 

* Các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội 

- Các yếu tố tự nhiên của tỉnh: các yếu tố này sẽ cho phép phát triển ngành một 

cách thuận lợi; các yếu tố tự nhiên ở đây là vị trí địa lý có ảnh hƣởng tích cực, tiêu cực 

đến tiến trình phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, vị trí địa lý gắn 

với hệ thống giao thông, vùng nguyên liệu, thị trƣờng tiêu thụ, gần các trung tâm kinh 

tế, văn hóa, chính trị lớn, gần các địa phƣơng phát triển nhanh, các trung tâm khoa học 

- công nghệ, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế; ngƣợc lại sẽ là tiêu cực nếu 

gần khu vực không ổn định về chính trị, an ninh, quốc phòng, xung đột sắc tộc, tôn 

giáo, khu vực thƣờng xảy ra lũ, bão, động đất, thị trƣờng tiêu thụ kém... Tài nguyên, 

C 
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khoáng sản là một trong những yếu tố ảnh hƣởng, nếu tài nguyên đa dạng, phong phú 

sẽ tạo điều kiện cung cấp đầu vào cho sản xuất góp phần thúc đẩy ngành đó phát triển 

và ngƣợc lại sẽ là rất khó khăn. Tuy nhiên nếu khai thác quá mức, sơ chế bán sản phẩm 

thô cũng sẽ là yếu tố tiềm ẩn phát triển thiếu bền vững. Tài nguyên nƣớc là yếu tố hết 

sức quan trọng trong phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và 

dịch vụ, là nguyên liệu đầu vào, điều kiện để phát triển... 

- Yếu tố về kinh tế - xã hội: Điều kiện kinh tế thể hiện năng lực nội tại của nền 

kinh tế địa phƣơng, cho phép địa phƣơng xác định hƣớng chuyển dịch cho phù hợp với 

điều kiện thực tế. Điều kiện xã hội của địa phƣơng nhƣ về văn hóa, tập quán vùng 

miền, dân tộc, tôn giáo... cũng có tác động rất lớn đến việc xác định mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 

* Chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Chiến lƣợc phát triển của tỉnh thể hiện tầm nhìn, mục tiêu mang tính dài hạn, 

thể hiện định hƣớng xuyên suốt cả giai đoạn. Do vậy, chiến lƣợc có vai trò định 

hƣớng cho con đƣờng phát triển nói chung cũng nhƣ hƣớng chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế nói riêng. 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là bƣớc cụ thể hóa chiến lƣợc trong thời 

gian ngắn hạn hơn so với chiến lƣợc; quy hoạch đề ra nguyên tắc, định hƣớng, mục 

tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu dài hạn. Nhƣ vậy, quy 

hoạch sẽ là một trong các yếu tố quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu ngành của 

mỗi địa phƣơng. 

Chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chính sách là yếu tố quan trọng 

hàng đầu để hƣớng đến mục tiêu phát triển bền vững. Muốn phát triển và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hƣớng bền vững phải xây dựng đƣợc các thể chế, chính sách phát 

triển bền vững, nó thể hiện qua quan điểm chính thức của quốc gia và tỉnh với vấn đề 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các ngành nói riêng theo hƣớng bền vững. Xây 

dựng một khung khổ định hƣớng mang tính nhất quán, trong đó thể hiện rõ mối quan 

hệ tƣơng hỗ, bổ trợ hoặc hài hòa giữa ba trụ cột tƣơng ứng; định hƣớng ƣu tiên về phát 

triển bền vững trong đó có sự kết nối, điều phối giữa ba trụ cột trong tất cả các giai 

đoạn phát triển. Các quan điểm là cơ sở để xây dựng chiến lƣợc phát triển các ngành, 

chiến lƣợc xác định trạng thái tƣơng lai và chỉ ra cách thức đƣa các ngành đến các 

trạng thái tƣơng lai ấy. 

* Nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển 

Muốn phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo 

hƣớng bền vững, chúng ta cần tập trung đầu tƣ không chỉ có phát triển kinh tế mà còn 
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phải giải quyết các vấn đề xã hội, môi trƣờng, điều này đòi hỏi nguồn lực lớn dành cho 

đầu tƣ. 

Việc đầu tƣ công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, sản xuất sản phẩm thân thiện 

với môi trƣờng đòi hỏi chi phí đầu tƣ ban đầu lớn hơn so với việc sử dụng công nghệ 

sản xuất truyền thống; việc áp dụng và thực hiện các bộ quy tắc, các chuẩn mực xã hội, 

các tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện làm việc cho ngƣời lao động, quản lý, kiểm soát môi 

trƣờng sẽ làm tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Nhƣ vậy, quy mô nguồn vốn 

đầu tƣ cần huy động có tác động lớn đến phát triển bền vững. Đối với tỉnh, nguồn lực 

tài chính huy động cho đầu tƣ phát triển đƣợc lƣợng hóa qua chỉ tiêu tổng vốn đầu tƣ 

toàn xã hội. Chỉ tiêu này phụ thuộc nhiều vào cân đối thu - chi của ngân sách địa 

phƣơng; vốn đầu tƣ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; vốn thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài; vốn tín dụng đầu tƣ; vốn hỗ trợ của Trung ƣơng, vốn ODA... 

Để phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo đúng hƣớng ta 

cần có một nguồn nhân lực đủ về số lƣợng và có chất lƣợng, bởi lẽ muốn làm chủ và 

vận hành đƣợc những công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến đòi hỏi nguồn nhân lực 

phải đƣợc đào tạo, có kỹ thuật và tay nghề cao, cùng với đó là đội ngũ các nhà khoa 

học, các nhà quản lý giỏi, có kinh nghiệm. Ngoài số lƣợng, cơ cấu dân số về độ tuổi, 

giới tính, dân tộc, tôn giáo, ngành nghề lao động... cũng có ảnh hƣởng quan trọng đến 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển từng ngành theo hƣớng bền vững nói 

riêng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải biết khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân 

lực và có kế hoạch, lộ trình đào tạo, củng cố chất lƣợng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng 

yêu cầu phát triển. 

Những thành tựu về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin giúp 

việc trao đổi thông tin nhanh chóng, góp phần điều chỉnh sản xuất, kinh doanh nhanh 

nhạy hơn, hiệu quả hơn. Điều này làm tăng trƣởng kinh tế có chất lƣợng hơn, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với thị trƣờng hơn. 

* Yếu tố xu hướng phát triển và thị trường 

Xu hƣớng chuyển dịch mạnh sang kinh tế tri thức, các ngành công nghệ cao của 

thế giới tác động mạnh đến xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu ngành. 

Xu hƣớng chuyển dịch đầu tƣ từ các nƣớc mà nhân công dần trở nên đắt đỏ nhƣ 

Trung Quốc sang các nƣớc có giá nhân công rẻ cũng tác động đến chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế. 

Thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa, hay nhu cầu thị trƣờng là yếu tố quyết định, quan 

trọng hàng đầu đến sản xuất hay nguồn cung. Muốn phát triển sản xuất cần thiết phải 
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duy trì và phát triển thị trƣờng tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, đặc biệt trong điều kiện hội 

nhập quốc tế, thì thị trƣờng nƣớc ngoài đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến 

lƣợc phát triển chung. 

Các xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh theo 

hướng bền vững 

* Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng sử dụng triệt để lợi thế  

của tỉnh 

Lợi thế của tỉnh trong phát triển các ngành kinh tế so với các tỉnh khác hoặc trên 

phạm vi toàn cầu là từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, kinh tế, xã hội, 

tập quán, môi trƣờng... 

- Vị trí địa lý có thể cho phép tỉnh khai thác để phát triển thƣơng mại, trao đổi 

hàng hóa, phát triển sản xuất, quảng bá hình ảnh; thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ tiềm 

năng khai thác các thế mạnh để giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh với các tỉnh 

khác, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu, hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế. 

- Điều kiện tự nhiên về khí hậu, thủy văn, đất đai, khoáng sản, phong cảnh... đặc 

biệt là các điều kiện có sự khác biệt, lợi thế so với các tỉnh khác sẽ cho phép phát triển 

các cây trồng, vật nuôi, các ngành sản xuất từ khai thác khoáng sản, chế biến, phát 

triển dịch vụ theo ngành du lịch... 

- Về nguồn nhân lực bao gồm đội ngũ trí thức hay nhân lực chất lƣợng cao có 

trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng; công nhân kỹ thuật có trình độ cao đẳng, 

trung cấp, lao động đƣợc đào tạo dài hạn... Đây là lực lƣợng quan trọng đóng góp vào 

tăng trƣởng của nền kinh tế và cũng là lợi thế của tỉnh.  

Nhƣ vậy, muốn giải quyết việc làm cần phải thực hiện phân công lao động, 

chuyển lao động từ nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tăng 

quy mô tích tụ ruộng đất theo hộ. Có nhƣ vậy mới áp dụng đƣợc các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, lao động nông thôn sẽ ngày càng hiện đại hơn, trên cơ sở trình 

độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao hơn. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và môi trƣờng cũng tạo ra giá 

trị cốt lõi, các lợi thế so sánh của tỉnh so với các tỉnh khác, cho phép thu hút nhà đầu tƣ 

vào khai thác thế mạnh về kinh tế, thị trƣờng, tận dụng môi trƣờng tốt... để phát triển 

sản xuất, kinh doanh. Các ngành kinh tế có lợi thế của tỉnh là các ngành tận dụng đƣợc 

các lợi thế đó để giảm chi phí sản xuất, dẫn đến chi phí về giá thành sản phẩm tƣơng tự 

thấp hơn địa phƣơng khác hoặc sản xuất đƣợc các sản phẩm có tính đặc trƣng, vƣợt 

trội, khác biệt, thân thiện với môi trƣờng... 
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* Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng có giá trị kinh tế cao 

Giá trị kinh tế cao đƣợc thể hiện qua hai nội dung là quy mô giá trị của ngành 

đóng góp cho nền kinh tế và chất lƣợng phát triển của ngành. 

- Quy mô giá trị của ngành, sản phẩm thể hiện về mặt tỷ trọng (GO hoặc VA) đóng 

góp cho nền kinh tế. Các ngành, sản phẩm có tiềm năng là các ngành, sản phẩm nhƣ: 

+ Sản phẩm đóng góp cao vào tổng giá trị GRDP tỉnh Bắc Giang trong cả quá 

khứ và tiềm năng trong tƣơng lai. 

+ Sản phẩm đóng góp vào sự phát triển các ngành, tạo ra việc làm, nâng cao mức 

sống, giảm nghèo. 

+ Sản phẩm đƣợc lựa chọn phù hợp với chính sách công nghiệp hóa quốc gia và 

tỉnh có khả năng hỗ trợ phát triển, cạnh tranh tốt - ƣu tiên thị trƣờng quốc tế tiềm năng 

trong tƣơng lai. 

- Về chất lƣợng phát triển đƣợc thể hiện qua hiệu quả sử dụng nguồn lực. Hiệu 

quả kinh tế hiểu theo nghĩa rộng thể hiện mối tƣơng quan giữa yếu tố đầu ra thu đƣợc 

so với các yếu tố đầu vào đã đƣợc sử dụng để tạo ra các yếu tố đầu ra đó. Trong 

phạm vi đề tài tác giả chỉ đề cập đến hiệu quả kinh tế, cụ thể hơn là hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh. 

Hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực về vốn, lao động, khoa 

học kỹ thuật... để đạt đƣợc mục tiêu xác định. Sự chuyển dịch về cấu trúc ngành kinh 

tế theo hƣớng tích cực là hạn chế dần phát triển theo chiều rộng, tăng dần và chuyển 

sang phát triển theo chiều sâu, tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành, sản phẩm tăng lên. 

Trong quá trình đánh giá sử dụng chỉ số giá trị gia tăng so với giá trị sản xuất 

(VA/GO); Năng suất lao động; Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)... để xác định xu 

hƣớng chuyển dịch theo hƣớng hiệu quả của các ngành kinh tế. 

* Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành, sản 

phẩm thân thiện với môi trường 

Ngành, sản phẩm thân thiện với môi trƣờng là các ngành khai thác các yếu tố 

đầu vào không ảnh hƣởng hoặc ảnh hƣởng ít đến môi trƣờng; các ngành sử dụng tài 

nguyên có hiệu quả; các ngành trong quá trình sản xuất,  kinh doanh, sử dụng sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ không phát thải ra chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Sử dụng hiệu quả tài nguyên là việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên, điều đó góp 

phần giảm thiểu khai thác tài nguyên, làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng tự nhiên. Việc sử 

dụng tiết kiệm tài nguyên cũng đòi hỏi tăng năng suất, đi vào chế biến sâu, kéo dài và 

tạo ra chuỗi giá trị gia tăng lớn khi sử dụng một nguồn tài nguyên ban đầu. 
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Bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh là việc thực hiện quá trình đó nhƣng các yêu cầu giảm thiểu tối đa ảnh hƣởng 

xấu đến môi trƣờng; có những giải pháp xử lý những vấn đề môi trƣờng phát sinh gây 

tổn hại đến môi trƣờng, đặc biệt là những tác động làm thay đổi khí hậu toàn cầu. 

Riêng xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế góp phần thúc đẩy tiến bộ xã 

hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo là xu hƣớng hết sức 

quan trọng, tuy nhiên nội dung này không đề cập riêng, trong giới hạn luận văn đƣợc xác 

định lồng ghép vào 3 xu hƣớng chuyển dịch theo hƣớng bền vững trên. Giải quyết việc 

làm, cũng đồng thời là xu hƣớng tận dụng triệt để lợi thế về lao động giá rẻ của tỉnh; các 

ngành sản xuất có giá trị cao sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng thu nhập, xóa đói, giảm 

nghèo; ngoài ra việc tận dụng các lợi thế khác, các điều kiện phát triển sản xuất các 

ngành, sản phẩm thân thiện với môi trƣờng cũng tích cực thực hiện mục tiêu trên. 

 

Tài liệu tham khảo: 

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần , Kinh tế vĩ mô, NXB Tài chính. 

GS.TS Ngô Thắng Lợi - TS Vũ Thành Hưởng (2015), Kinh tế phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh 

mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu, Nxb Chính trị Quốc gia. 

UBND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025. 

https://songoaivu.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/nwZpHte8w4DF/content/bac-giang-co-

cau-kinh-te-tinh-chuyen-dich-tich-cuc-sau-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-ai-hoi-ang-bo-tinh-lan-thu-xviii 

 

Thư giãn: 

Nỗi khổ của các ông chồng 

Một buổi tối, bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài: 

- Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao? 

Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than: 

- Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương 
cũng không dám nữa. 

Ông chồng ngồi đọc báo gần đó lên tiếng: 

- Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ? 

Bà vợ bực mình: 

- Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn. 

Ông chồng buông tờ báo thở dài: 

- Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm bà 
suốt từ ngày này sang tháng nọ mà có được than vãn tiếng nào đâu. 

- !?! 
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Xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam  

trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng 

Phạm Huyền Trang - CQ57/08.01 

iên nén gỗ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành gỗ Việt Nam. Đặc biệt 

trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khiến Nga thắt chặt nguồn cung 

khí đốt khiến cho nhu cầu tiêu thụ viên nén gỗ trên thị trƣờng thế giới tăng 

mạnh. Hơn nữa, với hiện trạng các nguồn nhiên liệu nhƣ than, xăng, dầu… đang ngày 

càng cạn kiệt, nhu cầu tìm kiếm các nguyên vật liệu thay thế nhƣ viên nén gỗ với nhiều 

ƣu điểm về nguồn nguyên liệu sẵn có và chi phí rẻ cũng tăng cao. Bài viết phân tích thực 

trạng cuộc khủng hoảng năng lƣợng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, tình 

hình xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng năng lƣợng, đánh 

giá và đƣa ra một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất - xuất khẩu 

viên nén gỗ của Việt Nam. 

Khủng hoảng năng lượng năm 2022 

Kế hoạch và chính sách về năng lượng sạch và tiết kiệm của EU 

Tỷ lệ sản xuất điện từ nhiệt điện than trên sản lƣợng điện của Liên minh châu Âu (EU) 

đã tăng từ 10% trƣớc cuộc chiến lên 13% sau khi cuộc chiến nổ ra một tháng. Giá khí đốt 

tăng cao và nguồn cung không ổn định sẽ dẫn đến việc quay trở lại nguồn than giá rẻ và tự 

cung tự cấp. Nhiệt điện than thải ra lƣợng carbon dioxide (CO2) gấp đôi so với nhiệt điện khí 

trong quá trình hoạt động. Các ƣớc tính cho thấy tỷ lệ nhiệt điện than gia tăng sau cuộc chiến 

sẽ làm tăng 4% lƣợng khí thải CO2 từ sản xuất điện của EU. EU đƣa ra chính sách giảm 

lƣợng khí thải vào năm 2030 ít nhất 55% so với năm 1990. 

Tháng 5/2022, Ủy ban châu Âu đã trình bày Kế hoạch REPowerEU. Kế hoạch 

nhằm ứng phó với những khó khăn và sự gián đoạn thị trƣờng năng lƣợng gây ra bởi cuộc 

xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, các biện pháp đƣợc thiết kế trong bản kế hoạch này 

nhằm đáp ứng hai mục tiêu trên thông qua các công cụ chính: tiết kiệm năng lƣợng, đa 

dạng hóa nguồn cung, tăng tốc triển khai năng lƣợng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa 

thạch trong gia đình, công nghiệp và sản xuất điện. Vấn đề chuyển đổi năng lƣợng với 

Liên minh đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết do mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc của 

EU vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. 

Viên nén gỗ là một trong những sản phẩm khí đốt mà các nƣớc châu Âu chuyển sang 

sử dụng, do viên nén gỗ đáp ứng đƣợc yêu cầu giảm thiểu phát thải, nó trở thành một giải 

pháp thay thế rất khả quan cho nhiên liệu than đá truyền thống trong sản xuất năng lƣợng. 

Cuộc chiến Nga - Ukraine 

Từ giữa năm 2020, giá dầu thô tăng liên tục tăng cao do sự phục hồi kinh tế sau đại 

dịch, sự sụt giảm đầu tƣ vào lĩnh vực dầu mỏ thƣợng nguồn (tìm kiếm, thăm dò, khai 

V 
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thác) do xu hƣớng khử cacbon gia tăng và từ chối tăng sản lƣợng dầu của các nƣớc sản 

xuất dầu mỏ. Cuộc chiến Nga - Ukraine, bắt đầu vào ngày 24/2/2022 đã dẫn đến “cuộc 

khủng hoảng năng lƣợng” toàn cầu. Khủng hoảng năng lƣợng xảy ra trên toàn thế giới do 

Nga là một trong những nhà xuất khẩu lớn về khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và than đá , trong 

đó Đức là một trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất vì quốc gia này phụ 

thuộc nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga.  

Khi cuộc chiến bắt đầu, sản xuất nhiệt điện than đã gia tăng ở châu Âu. Tỷ lệ sản 

xuất điện từ nhiệt điện than trên sản lƣợng điện của Liên minh châu Âu đã tăng từ 10% 

trƣớc cuộc chiến lên 13% sau khi cuộc chiến nổ ra một tháng. Trong số đó, Đức đã tăng 

từ 25% lên 37%. Tỷ lệ nhiệt điện khí chỉ tăng 2%. Đƣờng ống Dòng chảy phƣơng Bắc 1 

(Nord Stream) chạy qua biển Baltic - một luồng khí đốt quan trọng đối với Đức - hiện chỉ 

hoạt động với 40% công suất. 

Tập đoàn khí đốt nhà nƣớc Nga Gazprom cho rằng Ukraine đã cố tình giữ lại một 

phần khí đốt cho Moldova thông qua trạm trung chuyển Sudzha, do đó Gazprom sẽ cắt 

giảm lƣu lƣợng qua đƣờng ống này. Đây là đƣờng ống dẫn khí đốt duy nhất từ Nga sang 

châu Âu còn hoạt động. Sudzha hiện là trạm duy nhất trung chuyển khí đốt của Nga đến 

các nƣớc châu Âu qua lãnh thổ Ukraine sau khi các tuyến đƣờng ống dẫn khí Dòng chảy 

phƣơng Bắc chạy bên dƣới biển Baltic bị phá hoại trong các vụ nổ vào tháng 9/2022. 

Từ tháng 3/2022, Chính phủ Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số sản phẩm 

gỗ, trong đó có viên nén và gỗ tròn để trả đũa các lệnh trừng phạt của các nƣớc châu Âu.  

Hành động này một lần nữa làm tăng mức độ khủng hoảng năng lƣợng không chỉ tại châu 

Âu mà trên toàn thế giới. 

Xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam từ 2018 đến nay 

Viên nén là sản phẩm mới xuất hiện chƣa tới 10 năm nhƣng tăng trƣởng trị giá xuất 

khẩu rất nhanh, là một trong những mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch cao của Việt 

Nam. Hiện nay, Việt Nam có 83 doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu viên nén và trên 

300 cơ sở sản xuất viên nén với giá trị xuất khẩu viên nén gỗ liên tục tăng. 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu viên nén gỗ từ 2018 đến nay 

 

Năm 2018 2019 2020 2021 10 tháng đầu năm 2022 

Triệu tấn 2,6 2,7 3,2 3,5 3,5 

Triệu USD 362 311 352 413 568 

Nguồn: VIFOREST, FPA Bình Định, BIFA và Forest Trends tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan  

Số liệu từ bảng trên cho thấy, trong giai đoạn 2018 - 2022, sản lƣợng và giá trị xuất 

khẩu viên nén gỗ tăng liên tục. Năm 2022, viên nén đứng thứ 4 về giá trị xuất khẩu trong 

8 mặt hàng xuất khẩu của gỗ và lâm sản, chỉ đứng sau đồ gỗ nội ngoại thất, gỗ nguyên 

liệu (bao gồm cả gỗ dán), dăm gỗ. 
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Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trƣờng tiêu thụ truyền thống của Việt Nam, cả hai 

quốc gia này chiếm hơn 90% về lƣợng và giá trị kim ngạch xuất khẩu viên nén của Việt 

Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt trong 10 tháng năm 2022, tăng 82,8% so với 

cùng kỳ năm 2021, xuất phát từ cuộc khủng hoảng năng lƣợng, Nga thắt chặt nguồn cung 

khí đốt, vì vậy, các quốc gia nhƣ Nhật Bản và Hàn Quốc phải tìm kiếm nguồn cung thay 

thế, giảm sự phụ thuộc vào Nga và hai quốc gia này tiếp tục đẩy mạnh sử dụng viên nén 

gỗ để sản xuất điện thay cho dầu đang tăng giá do cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ngoài 

ra, năm 2022, lƣợng đơn hàng của các doanh nghiệp sản xuất viên nén của Việt Nam sang 

EU tăng 50% so với 2021. Do những khó khăn chủ quan và khách quan khiến cho EU trở 

thành thị trƣờng nhập khẩu mới và đầy tiềm năng đối với mặt hàng viên nén gỗ của Việt 

Nam. Tuy nhiên, thị trƣờng EU cũng đòi hỏi cao hơn về chất lƣợng sản phẩm, các yêu 

cầu về minh bạch nguồn nguyên liệu, các yêu cầu sử dụng phù hợp với sức khỏe và thân 

thiện với môi trƣờng. 

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển hoạt 

động sản xuất và xuất khẩu viên nén gỗ 

Cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam  

Xung đột Nga - Ukraine vẫn căng thẳng, nguồn cung 2,4 triệu tấn/năm viên nén xuất 

khẩu từ thị trƣờng Nga bị mất hoàn toàn do căng thẳng quan hệ giữa Nga với EU và Hoa Kỳ. 

Điều này đòi hỏi các nƣớc trƣớc đó nhập khẩu viên nén từ Nga, chủ yếu là EU, tìm kiếm 

nguồn cung thay thế. Các nguồn cung thay thế bao gồm Mỹ, Canada. Xứ lạnh châu Âu đang 

bƣớc vào mùa đông cần chất đốt để sƣởi; Hàn Quốc, Nhật Bản - nơi chiếm hơn 90% lƣợng 

xuất khẩu truyền thống mặt  hàng viên nén gỗ của Việt Nam cũng tăng do chiến tranh, vì vậy 

Việt Nam cũng trở thành nguồn cung lý tƣởng. Đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp tăng xuất 

khẩu vào thị trƣờng tiêu thụ viên nén gỗ lớn nhất thế giới. 

Ngoài ra, chính phủ các nƣớc đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giảm phát thải 

khí nhà kính, bao gồm cả việc thay thế các nguồn nguyên liệu hóa thạch bằng các nguồn 

nguyên liệu sinh học nhƣ viên nén trong tƣơng lai. Tại Việt Nam, viên nén cũng trở thành 

một mặt hàng quan trọng giúp ngành gỗ đi đầu, góp phần thực hiện mục tiêu COP 26 của 

Việt Nam. Điều này dẫn đến cầu viên nén ngày càng tăng trong thời gian tới. 

Thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam  

Thứ nhất, thách thức trong việc đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp của nguyên liệu 

sản xuất viên nén gỗ. Nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào có chứng chỉ quản lý rừng bền 

vững (FSC) cho ngành sản xuất - xuất khẩu viên nén gỗ còn hạn chế, trong khi đòi hỏi của 

thị trƣờng xuất khẩu về chứng chỉ ngày càng tăng. Nguyên liệu đầu vào, bao gồm chất 

lƣợng và khía cạnh pháp lý chƣa đƣợc quản lý theo chuỗi hành trình sản phẩm. Cơ quan 

thuế và cơ quan liên quan khác đang thực hiện việc xác minh nguồn gốc nguyên liệu tới tận 

chủ rừng, bao gồm việc yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu cung cấp sổ đỏ của chủ rừng và 
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cần bên thứ ba là cơ quan kiểm lâm địa bàn hoặc ủy ban nhân dân xã xác nhận hồ sơ 

“nguồn gốc lâm sản”. Việc thành lập Chi hội viên nén gỗ Việt Nam - nơi tập hợp các nhà 

sản xuất, xuất khẩu để trao đổi, hỗ trợ nhau và phản ánh các khó khăn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh ở trong và ngoài nƣớc cũng rất cần thiết. 

Thứ hai, nguy cơ thiếu nguyên liệu đầu vào. Tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất 

ngày càng phổ biến khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất viên nén gỗ xuất 

khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu viên nén, cũng nhƣ các doanh nghiệp sản 

xuất sử dụng gỗ rừng trồng cần quan tâm tới việc tạo ra các vùng nguyên liệu của mình 

nhằm ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. Việc tạo vùng nguyên liệu có thể thông qua 

hình thức các doanh nghiệp liên kết với các hộ dân, là những ngƣời có tiếp cận với nguồn 

quỹ đất trồng rừng. 

Thứ ba, thiếu hụt thông tin về thị trường cũng như yêu cầu của thị trường nhập 

khẩu. Lƣợng viên nén xuất khẩu sang thị trƣờng châu Âu đã tăng trong năm qua, tuy 

nhiên thị trƣờng này đòi hỏi cao hơn về chất lƣợng viên nén so với thị trƣờng Nhật Bản 

và Hàn Quốc. Để phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất cần đầu tƣ dây truyền 

sản xuất, đổi mới công nghệ, áp dụng vào sản xuất để tăng năng suất. Doanh nghiệp cần 

chủ động phối hợp với các cơ quan, bộ, ban ngành và hiệp hội gỗ tìm hiểu, nắm bắt thông 

tin thị trƣờng và chuẩn bị đáp ứng các đòi hỏi này của thị trƣờng trong tƣơng lai, không 

chỉ ngắn hạn mà cả trung và dài hạn. 

Kết luận: Những khó khăn trên thị trƣờng năng lƣợng toàn cầu lại là cơ hội cho 

Việt Nam gia tăng xuất khẩu viên nén gỗ. Các hoạt động sản xuất và xuất khẩu viên nén  

gỗ tại Việt Nam còn tƣơng đối mới mẻ và sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tƣơng lai. Các 

hoạt động của ngành đã bộc lộ một số hạn chế liên quan tới nguyên liệu đầu vào, tính hợp 

pháp và trình độ của doanh nghiệp sản xuất... Bên cạnh các thị trƣờng truyền thống, 

doanh nghiệp xuất khẩu viên nén gỗ cần duy trì mối quan hệ phát triển bền vững và phát 

triển với thị trƣờng mới khó tính nhƣ EU. Vì vậy, hạn chế còn tồn tại trong tƣơng lai đòi  

hỏi đƣợc giải quyết triệt để. Ngành gỗ phải tiếp tục có sự phát triển, phối hợp nhịp nhàng 

giữa các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý các cấp để kịp thời phát 

hiện tháo gỡ các khó khăn, vƣớng mắc tồn tại. 

Tài liệu tham khảo: 
https://vtv.vn/the-gioi/khung-hoang-nang-luong-tai-hang-loat-quoc-gia-kinh-te-the-gioi-bi-de-doa-

20211006074451556.htm 

https://thanhnien.vn/the-gioi-khan-hiem-nang-luong-viet-nam-kiem-ti-usd-nho-vien-nen-go-post1504173.html 

https://vneconomy.vn/vien-nen-go-se-tro-thanh-nganh-hang-ty-usd- kien-nghi-khong-ap-thue-xuat-khau. 

https://trungtamwto.vn/an-pham/21512-eu-khat-vien-nen-go-thay-the-khi-dot-co-hoi-bat-ngo-goi-ten-doanh-nghiep-viet 

https://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Ban%20tin%20Vien%20N en%20nguyen%20lieu.pdf 

https://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Bao%20cao%20thuong%2 0nien%20nganh%20go%202018_21.2.2019.pdf 

https://goviet.org.vn/bai-viet/viet-nam-xuat-nhap-khau-go-2018-mot- nam-nhin-lai-va-xu-huong-2019-8947 

https://goviet.org.vn/bai-viet/bao-cao-viet-nam-xuat-nhap-khau-go-va-san-pham-go-thuc-trang-2019-va-xu-huong-2020. 

https://vinatom.gov.vn/khung-hoang-nang-luong-do-cuoc-chien-nga- ukraine. 

https://vneconomy.vn/vien-nen-go-se-tro-thanh-nganh-hang-ty-usd-kien-nghi-khong-ap-thue-xuat-khau.htm#%3A~%3Atext%3DN%C4%83m%202018%2C%20xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9u%20vi%C3%AAn%2Cn%C3%A9n%20%C4%91%E1%BA%A1t%20413%20tri%E1%BB%87u%20USD
https://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Ban%20tin%20Vien%20Nen%20nguyen%20lieu.pdf
https://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Bao%20cao%20thuong%20nien%20nganh%20go%202018_21.2.2019.pdf
https://goviet.org.vn/bai-viet/viet-nam-xuat-nhap-khau-go-2018-mot-nam-nhin-lai-va-xu-huong-2019-8947
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Cân bằng cán cân thương mại -  

Kinh nghiệm của Trung Quốc  

và bài học cho Việt Nam 

Nguyễn Như Hoạch - CQ58/08.04 

ối với phần lớn các quốc gia thì cán cân thƣơng mại là thành phần quan 

trọng nhất và cũng là bộ phận chính cấu thành nên cán cân vãng lai. Cán cân 

thƣơng mại phản ánh kịp thời xu hƣớng vận động của cán cân vãng lai. Hơn 

nữa, trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập và mở cửa với nền kinh tế thế giới, cán 

cân thanh toán quốc tế ngày càng chịu tác động do những biến động của môi trƣờng 

kinh tế toàn cầu thì cán cân thƣơng mại càng chiếm một vị trí chủ chốt và ảnh hƣởng 

trực tiếp tới “sức khỏe” nền kinh tế của một quốc gia. Do tầm quan trọng của cán cân 

này, hầu hết các nƣớc, đặc biệt là các nƣớc phát triển đều theo dõi và công bố tình 

trạng cán cân thƣơng mại theo từng tháng. Chính vì thế, để đảm bảo cho nền kinh tế 

Việt Nam phát triển ổn định, bài viết dƣới đây nghiên cứu kinh nghiệm cân bằng cán 

cân thƣơng mại của Trung Quốc và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Khái niệm cân bằng cán cân thương mại 

Cân bằng cán cân thƣơng mại xảy ra khi tổng hàng hóa xuất khẩu bằng tổng 

hàng hóa nhập khẩu, hay kim ngạch xuất khẩu bằng kim ngạch nhập khẩu. 

Cán cân thƣơng mại thƣờng đƣợc phân chia theo sản phẩm và theo nƣớc (cán 

cân thƣơng mại song phƣơng). Khi một nƣớc tập trung quá mức vào một hoặc một số 

mặt hàng, sẽ dễ xảy ra tình trạng mất cân bằng cán cân thƣơng mại. Khi mức độ này 

quá cao, nƣớc đó có thể cần phải thi hành chính sách công nghiệp mục tiêu chọn lọc để 

cải thiện tình trạng cán cân, từ đó giảm mức độ mất cân bằng. Mặt khác, trong trƣờng 

hợp cán cân thƣơng mại bị thâm hụt là do phụ thuộc quá nhiều vào một số nƣớc đối 

tác, thì giải pháp hữu hiệu đó là các cuộc đàm phán thƣơng mại song phƣơng, đa 

phƣơng dựa trên sự chủ động và thống nhất chung. 

Kinh nghiệm cân bằng cán cân thương mại của Trung Quốc 

* Trung Quốc biết tận dụng các lợi thế cạnh tranh và tự do hóa quyền xuất khẩu 

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, việc tái cơ cấu dây chuyền cung cấp và sử dụng 

các nguồn lực từ nƣớc ngoài đã đƣợc đẩy mạnh trong thời gian qua với sự hỗ trợ của 

hệ thống công nghệ thông tin đƣợc hiện đại hóa và sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ 

tầng. Trong đó quan trọng nhất chính là việc tận dụng các nguồn lực bên ngoài cho các 

hoạt động trên vốn không đƣợc quan tâm nhiều trong những năm trƣớc đó. 

Đ 
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Bên cạnh đó không thể không nhắc tới lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong 

việc tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ trong nƣớc. Với nguồn nhân lực dồi dào của mình, 

Trung Quốc luôn đi trƣớc cả nƣớc đang phát triển khác trong việc tạo công ăn việc làm 

mới và tận dụng những lợi thế xuất khẩu, đem lại thặng dƣ thƣơng mại cho quốc gia. 

Các nguồn vốn FDI, chủ yếu đến từ các công ty đa quốc gia đóng một vai trò 

quyết định trong việc thay đổi cơ cấu và cân bằng cán cân thƣơng mại của Trung 

Quốc. Nhờ vào các công ty liên doanh và 100% vốn nƣớc ngoài, Trung Quốc đã trở 

thành trung tâm chế xuất hàng xuất khẩu lớn với dây chuyền sản xuất liên tục đƣợc 

đầu tƣ phát triển và mở rộng. Các nguồn vốn FDI cũng góp phần tăng sản lƣợng và 

doanh số bán hàng cho Trung Quốc, dần dần thay thế các sản phẩm nhập khẩu. Có 

hàng ngàn nhãn hiệu quốc tế và sản phẩm đƣợc thiết kế tại nƣớc ngoài đƣợc bán tại thị 

trƣờng Trung Quốc, nhƣng phần lớn các sản phẩm này đƣợc sản xuất tại các công ty 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Trung Quốc. 

* Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái 

Trƣớc năm 1979, Chính phủ Trung Quốc thực hiện quản lý tỷ giá theo chính 

sách tỷ giá cố định và đa tỷ giá. Chính cơ chế này đã kìm hãm sự phát triển của nền 

kinh tế Trung Quốc do các DN không chủ động trong kinh doanh, ỷ lại vào sự bao cấp 

của Nhà nƣớc. Nhận ra sự yếu kém này, từ năm 1979, Trung Quốc đã thực hiện cải 

cách kinh tế, chuyển đổi nền kinh tế từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trƣờng. Chính 

sách tỷ giá cũng đƣợc cải cách cho phù hợp với nền kinh tế. Ngay từ đầu những năm 

1980, Trung Quốc đã cho phép thực hiện cơ chế điều chỉnh tỷ giá giảm dần để phản 

ánh đúng sức mua của đồng Nhân dân tệ (NDT). Năm 1980, tỷ giá đồng NDT so với 

USD là 1,53 NDT/USD, đến năm 1990 là 5,22 NDT/USD. Chính sách tỷ giá này đã 

giúp Trung Quốc cải thiện đƣợc CCTM, giảm thâm hụt thƣơng mại và cán cân thanh 

toán (CCTT), đƣa đất nƣớc thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. 

Ngày 22/06/2010 lần đầu tiên từ tháng 07/2008, Trung Quốc nâng giá NDT lên 

0,43% từ mức 1 USD = 6,83 NDT lên mức 1 USD = 6,79 USD. Những năm sau đó, 

Trung Quốc tiếp tục nâng giá đồng NDT. 

Diễn biến tỷ giá và cán cân thương mại Trung Quốc 2002-2010 

 

Năm Tỷ giá CNY/USD Xuất khẩu Nhập khẩu CCTM 

2002 8,28 325,6 295,2 30,43 

2003 8,28 438,23 412,80 25,60 

2004 8,28 593,4 562,23 32,1 
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Năm Tỷ giá CNY/USD Xuất khẩu Nhập khẩu CCTM 

2005 8,19 762,0 660,10 101,90 

2006 7,97 969,10 791,60 177,50 

2007 7,61 1 220,06 956,12 263,94 

2008 6,95 1 430,70 1 132,56 298,13 

2009 6,83 1 201,65 1 005,56 196,09 

2010 6,77 1 577,76 1 396,00 181,76 

Nguồn: WITS - World Integrated Trade Solution 

Sau hành động phá giá tiền tệ và duy trì một đồng NDT yếu, đã đem đến cho 

Trung Quốc một lƣợng dự trữ ngoại hối dồi dào, một nền kinh tế với tiềm lực tài chính 

mạnh. NDT đã trở thành đồng tiền thứ 5 trong rổ dự trữ ngoại tệ của Quỹ Tiền tệ quốc 

tế (IMF). Đến cuối tháng 5/2021 dự trữ ngoại hối của nƣớc này đạt 3.221,8 tỷ USD. 

Theo đó, cán cân thƣơng mại Trung Quốc hầu nhƣ đều ở mức thặng dƣ. Việc 

duy trì giá đồng NDT ở mức thấp đã giúp cho hàng hóa Trung Quốc có đƣợc lợi thế 

cạnh tranh rất lớn ở các thị trƣờng thế giới nhất là ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). 

Có thể thấy rằng việc duy trì đồng NDT yếu là một thành công trong việc điều hành 

chính sách của Trung Quốc. 

Đỉnh điểm, dƣới thời của Tổng thống Donald Trump, với nguyên nhân trực tiếp 

là thâm hụt thƣơng mại của Mỹ  đã gây căng thẳng thƣơng mại Mỹ - Trung. Năm 

2017, Mỹ nhập khẩu 506 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi chỉ xuất khẩu 131 

tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc. Nhƣ vậy, thâm hụt thƣơng mại của Mỹ với Trung 

Quốc lên đến 375 tỷ USD. 

* Tự do hóa quyền xuất nhập khẩu 

Trung Quốc cam kết dần dỡ bỏ những hạn chế về phân phối dịch vụ. Ngoại trừ 

dầu thô, dầu tinh chế, phân hóa học, lúa mì, vải, dầu thực vật, đƣờng và thuốc lá vốn 

thuộc về một số công ty đƣợc chỉ định, việc xuất nhập khẩu các loại hàng hóa khác dần 

đƣợc phân phối đều cho các doanh nghiệp từ hơn nhiều năm qua. Nói cách khác, hoạt 

động thƣơng mại của các công ty nhà nƣớc không còn là thƣớc đo chủ yếu cho hoạt 

động xuất nhập khẩu của quốc gia vào những năm 2000. Hệ thống ngoại thƣơng hiện 

hành với đầu tàu là các công ty nhà nƣớc dần đƣợc thay thế bởi các công ty liên doanh, 

các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và các doanh nghiệp tƣ nhân. 
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* Cải thiện hệ thống luật pháp hướng tới thu hút vốn nước ngoài và bảo vệ các 

doanh nghiệp trong nước. 

Việc ban hành quy chế đối xử quốc gia đối với các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc 

ngoài (Foreign Invested Enterprises - FIEs) và dỡ bỏ hạn chế về định lƣợng là 2 điều 

khoản cơ bản của thỏa thuận WTO về quản lý đầu tƣ thƣơng mại (Trade-Related 

Investment Measures - TRIMs). Chính sách của Trung Quốc yêu cầu FIEs phải mua 

một số lƣợng chỉ định các sản phẩm nội địa dùng làm sản phẩm đầu vào sản xuất. Bên 

cạnh đó, yêu cầu về cân bằng cán cân thanh toán của quốc gia này cũng hạn chế FIEs 

nhập khẩu các sản phẩm từ nƣớc ngoài. Yêu cầu này đi ngƣợc lại với các điều khoản 

đối xử quốc gia. Sự áp đặt của Trung Quốc về cân bằng cán cân thanh toán, hạn ngạch 

(quota) xuất khẩu và giấy phép đối với FIEs cũng vi phạm cam kết WTO, Trung Quốc 

đã xem xét và sửa đổi những chính sách và các quy định hiện hành phù hợp với các 

điều khoản cam kết của WTO. Trung Quốc đã cải cách cơ chế kiểm tra giám sát và phê 

duyệt các khoản đầu tƣ nƣớc ngoài, cải thiện giám sát và phê duyệt các khoản đầu tƣ 

nƣớc ngoài, cải thiện tính minh bạch đối với các hoạt động trên. Bên cạnh các báo cáo 

định kỳ đệ trình lên WTO về những thay đổi trong chính sách liên quan tới đầu tƣ 

nƣớc ngoài, Trung Quốc cũng công bố rộng rãi những thay đổi trong cơ chế chính sách 

đến với ngƣời dân thông qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Cơ chế kiểm tra 

giám sát và phê duyệt đầu tƣ nƣớc ngoài sẽ đƣợc tiến hành phù hợp với các quy định 

ban hành và duy trì sao cho thật đơn giản, cởi mở và hiệu quả. Sự mở rộng quy mô đầu 

tƣ của các công ty nƣớc ngoài chủ yếu thể hiện ở việc thâm nhập thị trƣờng  

Trung Quốc trong lĩnh vực dịch vụ. 

Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Qua nghiên cứu chính sách và những bài học rút ra kinh nghiệm thực tiễn của 

Trung Quốc có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam nhằm cân 

bằng cán cân thƣơng mại. 

- Cần có sự đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô trong cải cách. Trong chính 

sách tỷ giá có ảnh hƣởng đến giá cả trong nƣớc và quốc tế, thay đổi tỷ giá cũng là điều 

kiện tiên quyết trong thay đổi chính sách thƣơng mại, đặc biệt trong điều kiện mở cửa. 

Tuy nhiên, không có thay đổi trong chính sách thƣơng mại thì việc thay đổi tỷ giá sẽ 

vận hành không có hiệu quả. Trong sự phối hợp với các lĩnh vực khác của nền kinh tế, 

việc điều chỉnh theo hƣớng thay đổi tỷ giá không mang tính chất cứng nhắc mà đƣợc 

xem xét là phù hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế. Khác với 

Trung Quốc, việc phá giá tiền tệ sẽ gây ảnh hƣởng lớn tới nền kinh tế Việt Nam và 

chính sách tỷ giá của Việt Nam là tƣơng đối hợp lý và linh hoạt, có sự tham gia của 

nhiều yếu tố thị trƣờng hơn. 
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- Áp dụng mô hình công nghiệp hóa theo hƣớng xuất nhập khẩu dựa trên lợi thế 

so sánh và tự do hóa nhập khẩu cạnh tranh để khai thác lợi thế cạnh tranh của quá trình 

tự do hóa thƣơng mại. Cải thiện CCTM phải kết hợp giữa khuyến khích xuất khẩu và 

tự do hóa NK. Các biện pháp hạn chế nhập khẩu thái quá sẽ làm giảm tăng trƣởng kinh 

tế và ảnh hƣởng cải thiện CCTM. 

- Cần tận dụng tối đa những lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Kinh nghiệm từ 

Trung Quốc cho thấy chính vì sự tận dụng nguồn lao động giá rẻ của mình mà các 

quốc gia này đã tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động, từ đó 

chính phủ có thể đƣa ra những chính sách phù hợp nhằm lựa chọn những ngành công 

nghiệp mũi nhọn cho quốc gia, từ đó đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nƣớc, 

lấy xuất khẩu làm trọng tâm. Bên cạnh đó, cần chú ý cải thiện pháp luật, tạo sự thông 

thoáng và khuyến khích xuất khẩu phát triển. Việc mở rộng mạng lƣới kinh doanh ra 

các thị trƣờng nƣớc ngoài cũng hết sức quan trọng. 

- Thúc đẩy phát triển khu vực tƣ nhân và đẩy mạnh thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài là 

động lực chủ yếu để tăng trƣởng xuất khẩu. Đƣa doanh nghiệp thâm nhập vào hệ thống 

cạnh tranh toàn cầu là cách tốt nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng sản xuất 

trong nƣớc và hàng xuất khẩu. 

- Có mức độ mở cửa đáng kể đón nhận những cơ hội từ bên ngoài. Bảo hộ cao và 

duy trì trong thời gian dài sẽ đánh mất cơ hội do quá trình hội nhập mang lại. Bảo hộ 

làm chậm bƣớc tiến cải cách trong nƣớc, hạn chế đổi mới công nghệ và doanh nghiệp 

chậm thích nghi với môi trƣờng kinh tế ngày càng có nhiều biến động. Có các chính 

sách và định hƣớng rõ ràng, phù hợp đối với các ngành công nghiệp còn non trẻ và khả 

năng phát triển còn hạn chế. Tận dụng các hiệp định Thƣơng mại nhằm thúc đẩy hoạt 

động thƣơng mại, kích thích nền sản xuất trong nƣớc hƣớng tới xuất khẩu. 

- Ƣu tiên chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam là ƣu 

tiên hàng đầu nhằm tự chủ trong sản xuất xuất khẩu và tránh bị lệ thuộc nhiều vào thị 

trƣờng bên ngoài nhƣ hiện nay, còn làm tăng khả năng cạnh tranh và giảm nhập khẩu 

nguyên, vật liệu. 
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Thực trạng phong trào nghiên cứu  

khoa học của sinh viên Học viện Tài chính 

Đỗ Thị Huế - CQ58/05.01 

ghiên cứu khoa học (NCKH) hiểu một cách ngắn gọn là một hoạt động của 

con ngƣời nhằm mở rộng tri thức qua các phƣơng pháp khoa học. Đây vừa là 

một nhiệm vụ song hành với nhiệm vụ học tập lại vừa là cơ hội để sinh viên 

đào sâu và trau dồi kiến thức, giúp sinh viên nâng cao tƣ duy và bản lĩnh khoa học của 

mình. Điều đó không chỉ góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo mà thực sự đóng góp 

đáng kể trong việc phát triển nền khoa học nƣớc nhà đặc biệt trong thời kỳ hội nhập. 

Vậy trong quá trình học tập, NCKH hiện nay, sinh viên đã và đang gặp phải những 

thuận lợi và khó khăn gì? 

Tầm quan trọng của NCKH đối với sinh viên 

NCKH đối với nhiều sinh viên vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ và xa lạ nhƣng 

thực tế đây là một việc cần thực hiện sớm và song hành với nhiệm vụ học tập của sinh 

viên bởi tầm quan trọng của nó. Cụ thể là: 

Thứ nhất, qua NCKH sinh viên không những có cơ hội đào sâu các kiến thức nền 

đã biết mà còn giúp phát hiện, lấp đầy những lỗ hổng kiến thức; bổ sung và trau dồi kiến 

thức mới để làm giàu vốn sống cho bản thân. Hiểu đƣợc làm cách nào để phát hiện chủ 

đề nghiên cứu, cách thức tổ chức thực hiện và giải quyết vấn đề nghiên cứu, xác định 

nhiệm vụ nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu và cuối cùng là cách tìm kiếm nguồn tài 

liệu tham khảo nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu. Đó là những hiểu biết mà sinh viên 

khối ngành kinh tế nói chung cũng nhƣ Học viện Tài chính nói riêng cần trang bị. 

Thứ hai, giúp sinh viên có thể trau dồi những bài học bổ ích rút ra từ công việc 

nghiên cứu nhƣ: kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, ăn ý, kết hợp nhuần nhuyễn giữa 

các thành viên trong đội, kỹ năng nhận thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề để rèn 

luyện khả năng phân tích. 

Thứ ba, việc NCKH sẽ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm trong việc viết báo 

cáo, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, cao hơn là luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. 

Những kinh nghiệm này không chỉ góp phần rèn luyện những kỹ năng mềm cho sinh 

viên sau khi ra trƣờng mà còn là tiền đề quan trọng để tiếp tục con đƣờng học tập ở 

cấp cao hơn hoặc làm việc tại các cơ sở nghiên cứu. Bên cạnh đó, hoạt động NCKH 

sẽ giúp sinh viên rèn luyện đƣợc những kỹ năng để tiến hành khảo sát xã hội, khảo 

sát thị trƣờng, ứng dụng mô hình kinh tế lƣợng, phƣơng pháp điều tra, khảo sát số 

N 
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liệu thực tế… sử dụng các ma trận nhƣ: SWOT (ma trận phân tích kinh doanh); BCG 

(ma trận tăng trƣởng - thị phần)... để đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội. Nhƣ vậy, có thể 

thấy NCKH có vai trò vô cùng quan trọng đối với sinh viên, không những giúp cho 

sinh viên có thêm kiến thức mới mà còn phát triển đƣợc nhiều kỹ năng cần thiết. 

Thực trạng phong trào NCKH của sinh viên Học viện Tài chính hiện nay 

Hoạt động NCKH sinh viên cũng đƣợc đẩy mạnh, hàng trăm bài viết của sinh 

viên đƣợc đăng tải trên Kỷ yếu khoa học, Nội san sinh viên NCKH. Theo Hội nghị 

tổng kết hoạt động sinh viên NCKH năm 2021: 

Về hoạt động NCKH sinh viên dự thi các cấp: Năm 2021 có 263 công trình dự 

thi cấp khoa với nhiều chủ đề nghiên cứu khác nhau. Các đề tài nghiên cứu của sinh 

viên năm nay đều là những công trình có tính mới, sáng tạo, có giá trị khoa học và 

thực tiễn. Chất lƣợng đề tài của sinh viên ngày càng tốt hơn. Có 68 công trình dự thi 

cấp Học viện, trong đó: 08 đề tài đƣợc xếp giải nhất, 24 đề tài giải nhì, 21 đề tài giải 

ba, 14 đề tài giải khuyến khích và 01 đề tài không xếp giải. 

Về công tác Nội san sinh viên NCKH: Năm 2021, Ban biên tập Nội san sinh viên 

NCKH đã nhận đƣợc rất nhiều bài viết của sinh viên gửi đăng Nội san sinh viên 

NCKH, có 217  bài viết đã đƣợc đăng tải trên 12 số Nội san với 227 bạn sinh viên 

tham gia. Nhiều sinh viên đã tham gia nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất và thứ 2, đặc 

biệt trong đó có 03 sinh viên tiêu biểu (có từ 4 bài báo trở lên đƣợc đăng trên Nội san 

sinh viên NCKH năm 2021) đƣợc Giám đốc HVTC tuyên dƣơng. 

Về hội thảo khoa học: Năm 2021 Học viện tổ chức thành công nhiều cuộc hội 

thảo khoa học sinh viên với hơn 1000 sinh viên tham gia viết bài và tham luận. Hội 

thảo là một diễn đàn hữu ích để các giảng viên, sinh viên trao đổi và thảo luận những 

vấn đề lý luận về tri thức, các vấn đề của thế giới hiện nay cũng nhƣ định hƣớng nghề 

nghiệp tƣơng lai, qua đó nắm đƣợc thực trạng và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm 

nâng cao chất lƣợng học tập, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên chuyên ngành. 

Dựa theo số liệu thống kê năm 2021 của Ban Quản lý khoa học Học viện Tài 

chính, có thể thấy hoạt động NCKH của sinh viên đã đạt đƣợc những kết quả đáng trân 

trọng. Tuy nhiên, số lƣợng sinh viên tham gia nghiên cứu các đề tài dự thi các cấp còn 

rất ít ỏi và chủ yếu tập trung ở các câu lạc bộ sinh viên NCKH, ban chấp hành đoàn, liên 

chi đoàn; vẫn còn một số Khoa chƣa hoàn thành Kế hoạch đã đăng ký đầu năm, lý do là 

trong quá trình triển khai nghiên cứu, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong quá trình thu 

thập tài liệu, các công việc cá nhân cũng nhƣ sự quyết tâm chủ động thực hiện… 

Phong trào NCKH sinh viên qua Câu lạc bộ (CLB) của sinh viên Học viện Tài 

chính còn sôi nổi hơn khi có hơn 10 câu lạc bộ luôn có các nội dung sinh hoạt đa dạng 

và mang lại kết quả cao trong học tập. Đối với các câu lạc bộ chuyên môn nhƣ CLB 

Thuế và Hải quan, CLB Kế toán - Kiểm toán, CLB Sinh viên NCKH... đều có các buổi 
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sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề kinh tế với nhiều hình thức khác nhau xen kẽ các 

buổi sinh hoạt kỹ năng hay những tọa đàm hƣớng dẫn về NCKH cho sinh viên và có 

sự tham gia, tƣ vấn, hƣớng dẫn của các thầy cô. Từ đó, nhiều sinh viên đã tìm thấy 

hƣớng đi trong nghiên cứu của mình. Điều đó cho thấy rõ vai trò CLB trong việc thúc 

đẩy sinh viên đƣợc đến gần hơn với NCKH. Tuy nhiên, các buổi sinh hoạt chuyên môn 

hàng tuần với giới hạn thời lƣợng nên việc trao đổi về các vấn đề kinh tế chƣa sâu; 

cùng với đó là hạn chế về quy mô tổ chức nên không thể giới thiệu đến toàn bộ sinh 

viên của học viện đƣợc, nhất là đối với các sinh viên năm nhất có ít thông tin. Do đó, 

phong trào NCKH vẫn chỉ phát triển mạnh ở một bộ phận nhất định. 

Chỉ riêng đối với Nội san sinh viên NCKH - một niềm tự hào của sinh viên Học 

viện Tài chính, bởi rất ít trƣờng đại học tại Việt Nam phát hành Nội san NCKH dành 

cho sinh viên thƣờng xuyên theo tháng, có nhiều sinh viên thƣờng xuyên chủ động 

xem và đọc các cuốn Nội san phát hành hàng tháng của Học viện. Nhƣng trái ngƣợc 

với bộ phận sinh viên chủ động tích cực góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào 

NCKH của Học viện nhƣ vậy thì một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên lại không 

mấy bận tâm và có rất ít thông tin về NCKH. Cụ thể: 

Thứ nhất, lầm tƣởng về NCKH? Đa phần nhiều sinh viên khi nghĩ tới NCKH thì 

đều cho rằng nó là một việc gì đó quá xa vời, là những gì đó cao siêu và xem nhƣ chỉ 

dành cho giáo sƣ, những nhà nghiên cứu giỏi hay những sinh viên “mọt sách”. Có lẽ 

cũng chính vì hiểu về NCKH nhƣ vậy nên nhiều sinh viên đã không bao giờ nghĩ đến 

việc NCKH hay không dám tự tin nghiên cứu mặc dù rất muốn. 

Thứ hai, thiếu hiểu biết về các kênh NCKH. Mặc dù các ấn phẩm NCKH của 

Học viện điển hình nhƣ Nội san Sinh viên NCKH là ấn phẩm xuất bản hàng tháng và 

gần gũi với sinh viên trong toàn Học viện đƣợc phát về lớp hàng tháng nhƣng nhiều 

khi các sinh viên không mấy hứng thú đọc, xem và nghiên cứu. Thậm chí nhiều sinh 

viên còn không biết quyển Nội san trông nhƣ thế nào chứ chƣa nói gì đến nội dung bên 

trong. Nhƣ vậy có thể thấy rằng, phong trào NCKH của Học viện Tài chính vẫn chƣa 

thực sự mạnh mẽ, chƣa thực sự trở thành “phong trào” trong sinh viên, nó mới chỉ thực 

sự gây ảnh hƣởng và cần thiết đối với một bộ phận sinh viên nhất định. 

Một số đề xuất để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào NCKH của sinh viên 

Về phía sinh viên 

Một là, cần hiểu đúng về NCKH, các kênh NCKH. Về bản chất, NCKH là hoạt 

động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tƣợng tự nhiên, xã 

hội và tƣ duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Vậy sinh viên có thể 

NCKH thông qua những kênh nào? Đó có thể là: Các ấn phẩm NCKH trong và ngoài học 

viện: Kỷ yếu hội thảo, Hội nghị khoa học, Nội san sinh viên NCKH, các báo và tạp chí 

chuyên ngành,...; các công trình NCKH dự thi sinh viên NCKH các cấp; các hội thảo khoa 
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học, các cuộc thi có nội dung NCKH nhƣ: Olympic Kinh tế lƣợng, các Festival chuyên 

ngành nhƣ: Giám đốc tài chính tƣơng lai, Festival Thuế - Hải quan, Vua Marketing... 

Hai là, cần chủ động hơn trong việc tiếp cận NCKH. Đại học cũng có nghĩa là 

chúng ta phải tự học nhiều hơn, phải tự giác rèn luyện và trau dồi kiến thức. Và trong 

thời đại công nghệ số nhƣ hiện nay, có rất nhiều nguồn, rất nhiều thông tin để khai 

thác, tìm tòi, nghiên cứu và việc tìm kiếm những tài liệu đó cũng không quá khó khăn. 

Bên cạnh đó, nếu có thể thì hãy chủ động tham gia vào các CLB, đặc biệt là các CLB 

chuyên môn trong Học viện Tài chính. Môi trƣờng CLB không chỉ là môi trƣờng giúp 

bạn tiếp cận NCKH một cách đa diện với sự tƣơng tác không khô khan, mà còn là môi 

trƣờng giúp bạn hòa đồng và gắn kết với những ngƣời bạn, những mối quan hệ mới. 

Về phía các CLB và Học viện 

Về phía các CLB chuyên môn cần tổ chức các chƣơng trình tọa đàm với tần suất 

nhiều hơn và quy mô rộng hơn nữa, trong phạm vi toàn trƣờng, hoặc đẩy mạnh các 

công tác truyền thông, đối ngoại để đảm bảo các sinh viên đều biết tới chƣơng trình 

nhằm khuyến khích sinh viên hiểu rõ hơn về NCKH, từ đó kích thích sinh viên chủ 

động tham gia nghiên cứu. 

Về phía Học viện, cần thực hiện triển khai một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, định kỳ tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm NCKH theo chiều hƣớng 

mở rộng quy mô để nhiều đối tƣợng sinh viên có cơ hội đƣợc tiếp cận với NCKH hơn. 

Với những buổi đƣợc tổ chức theo hình thức nhƣ vậy, sinh viên có thể trao đổi thẳng 

thắn những vƣớng mắc trong quá trình nghiên cứu với giảng viên, với những chuyên 

gia ở từng lĩnh vực cụ thể hoặc với những bạn sinh viên khác. Nhƣ vậy, vừa thể hiện 

đƣợc sự quan tâm của Học viện tới hoạt động NCKH sinh viên lại vừa làm khơi dậy 

ngọn lửa nghiên cứu nơi sinh viên. 

Thứ hai, cần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp, liên kết giữa các khoa, Đoàn thanh 

niên, Hội sinh viên, các CLB trong việc thúc đẩy hoạt động NCKH sinh viên. 

Thứ ba, có chính sách khích lệ, khen thƣởng, hỗ trợ kinh phí cho sinh viên thực 

hiện đề tài và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho các CLB chuyên môn trong Học 

viện, để từ đó nâng cao tần suất hoạt động NCKH của sinh viên trong Học viện. 

 

Tài liệu tham khảo: 
Ban quản lý khoa học (2022), Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên NCKH và gặp mặt cộng tác viên nội 

san năm 2021 

https://hvtc.edu.vn/tabid/102/catid/2/id/34545/Default.aspx 

Web Trường Đại học Kinh tế - Luật, Nghiên cứu khoa học là gì? 

https://qlkh.uel.edu.vn/goc-nckh/nghien-cuu-khoa-hoc-la-gi- 

Lê Duy Khương ( 2021), Vai tr  của Nghiên cứu khoa học trong sinh viên 

https://uhl.edu.vn/khoa-moi-truong/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-sinh-vien/ 



80 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

 

 

 

 

Nghiªn cøu khoa häc sinh viªn TËp 02/2023 
 

 
 

 

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n 

PHAN ĐỨC CHÍNH 

 

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung 

Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 

 

Tham gia biªn tËp sè nµy: 

1. PGS. TS. NGÔ THỊ THU HỒNG 

2. PGS. TS. HÀ MINH SƠN 

3. PGS. TS. NGÔ THANH HOÀNG 

4. PGS. TS. LÊ XUÂN TRƢỜNG 

5. TS. NGUYỄN HỮU TÂN 

6. TS. NGUYỄN HỒNG CHỈNH 

7. TS. NGUYỄN THỊ THÚY NGA 

8. TS. NGUYỄN TIẾN ĐỨC 

9. TS. LƢU HỮU ĐỨC 

 

Tr×nh bµy vµ thùc hiÖn 

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC 

 

ThiÕt kÕ b×a 

Bïi Dòng Th¾ng 

 


