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Welcome Notes

Dear Friends and Colleagues,
We are pleased to welcome you to the 2nd International Conference: “Sustainable Economic 

Development and Business Management in The Context of Globalisation” (SEDBM 2019).
The 2nd International Conference SEDBM 2019 brings together the world-leading experts in 

finance, accounting, audit, economic and business administration, serving as a point of convergence 
for researchers, practitioners and policymakers to meet, share and exchange their ideas. The 
2nd International Conference SEDBM 2019 will strive to offer not only plenty of networking 
opportunities, providing you with the opportunity to interact with the leading researchers from 
both academia and universities, but also an environment to engage in stimulating discussions 
about research topics and practices. We are especially honoured to have:

 Associate Professor Simone Domenico Scagnelli - School of Business and Law, Commerce 
Discipline, Edith Cowan University, Australia.

PH.D., Senior Lecturer Jaime Yong, Course coordinate for Finance, School of Business and 
Law, Edith Cowan University, Australia.

We are indebted to members of the Organizing Committee for their support to make this 
International Conference a great success.

We wish you all an intellectually stimulating and productive conference!

On behalf of the Organizing Committee,

Nguyen Trong Co
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ASSOCIATE PROFESSOR NGUYEN TRONG CO
PRESIDENT OF ACADEMY OF FINANCE

Assoc. Prof. Nguyen Trong Co is the President of Academy of Finance. He has been working 
for the Academy since his graduation and in different positions such as lecturer, Head of Financial 
Analysis Department, Deputy Head of Human Resources Department before becoming Vice 
President of the Academy. He was nominated as the President of Academy of Finance in 2014 and 
has been in that position to present.

He is the Editor-in-Chief of the Journal of Finance and Accounting Research, Vice President 
of the Scientific Board of Finance Research and member of the Scientific Board of Banking 
Research.

He was awarded the honor membership of FCPA Australia.

Assoc. Prof. Nguyen Trong Co is the author/co-author of more than 21 valuable textbooks 
and reference books such as “Financial Analysis”, Finance Publishing House, 2017; “Auditing 
Management and the use of Mineral Resources for Sustainable Development in Vietnam”, Finance 
Publishing House, 2016, etc.

He has completed and published more than 20 research projects covering a wide range of 
research topics such as corporate finance, public finance and technological market, etc. He has also 
published more than 70 articles in both local and international journals.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA2



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 5

ASSOCIATE PROFESSOR SIMONE DOMENICO SCAGNELLI
SCHOOL OF BUSINESS AND LAW, COMMERCE DISCIPLINE,

EDITH COWAN UNIVESITY, AUSTRALIA

Dr Scagnelli got awarded his Ph.D in 2005 from the University of Turin, in Italy, with a thesis 
focussing on the accountability and measurement issues of Management Information Systems.

Prior to joining ECU as Associate Professor, Dr Scagnelli was Associate Professor at the 
Department of Management, University of Turin, Italy, and was the Head of International Relations 
and Director of the International Bachelor in Business & Management.

From 2012 to 2018, he was also Adjunct Professor of Financial & Managerial Accounting at 
ESCP Europe, one of the top Business Schools in the World.

Dr Scagnelli’s research has been mostly in Accounting, with a particular focus on Corporate 
Social Responsibility. He has presented at leading international conferences and published in 
scholarly international journals such as the Australian Accounting Review, Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management, and Pacific Accounting Review. His international 
research partnerships span the countries of Italy, UK, Germany, Russia, Australia and Japan, where 
has obtained a number of research grants.He has also supervised research students to completion 
at the PhD level.

Dr Scagnelli has also developed an extensive experience in the industry. Prior to joining 
Academia, he was associate partner at a leading Italian Law and Accounting firm, providing 
advisory services to national and multinational companies in the Automotive, Aerospace and ICT 
industries.
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PH.D., SENIOR LECTURER JAIME YONG
COURSE COORDINATOR FOR FINANCE, SCHOOL OF BUSINESS AND LAW,

EDITH COWAN UNIVESITY, AUSTRALIA

Jaime started as a sessional academic at ECU, Perth Institute of Business and Technology and 
Curtin University. She has been with ECU on a full-time basis since 2009 and has been granted the 
Award of Excellence in Postgraduate Teaching in 2013.

Her research focus is on direct and securitised real estate investments in Australia and 
implications on portfolio choices. In addition, her research areas and interests may also include: 
commercial real estate, index construction, real estate investment trusts (REITs), asset pricing, and 
portfolio allocation.

Over the past decade she has taught economics and finance units at both the undergraduate 
and postgraduate level.

Currently, Dr. Jaime Yong is also a member of the Financial Services Institute of Australasia 
(FINSIA)
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG 
VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Nguyễn Bình Minh*

Nguyễn Đức Tiến**

Đào Trọng Tấn*** 
Nguyễn Bảo Ngọc****

Nguyễn Việt Dũng*****

TÓM TẮT - Dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman(1988), nghiên cứu này nhằm xây 
dựng và kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố gồm: giá cảm nhận, cơ sở vật chất, nhân viên lữ hành; 
chương trình tham quan và sự tin cậy của công ty  với sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ du 
lịch lữ hành. Kết quả phân tích mô hình hồi qui bội (MRA - Multiple Regression Analysis) sử dụng dữ liệu 
khảo sát khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch lữ hành tại Hà Nội (n = 472) cho thấy các giả thuyết nhóm 
nghiên cứu đưa ra đều được chấp nhận. Cụ thể, hai yếu tố có tác động mạnh nhất đến sự thỏa mãn của 
khách hàng là nhân viên và giá cảm nhận; ba yếu tố: tin cậy; chương trình; cơ sở vật có tác động mạnh 
gần như nhau.

Từ khóa - Chất lượng dịch vụ; Sự thỏa mãn, Giá cảm nhận; Cơ sở vật chất; Du lịch lữ hành.

ABSTRACT - Based on the service quality model of Parasuraman (1988), this study aims to test the 
relationship between perceived price, facilities, tourguides, tour programs, business’s reliability and 
travellers’ satisfaction. The data is collected from the population of travellers in Hanoi (n=472) and the 
results of the Multiple Regression Analysis (MRA) illustrates all supported hypothesises. Specifically, 
tourguides followed by percieved price are the most significant antecedents of customer’s satisfaction on 
tourism services. Business’s reliability; tourism program; facilities have affected at the same level.

Key words - Service quality; Satisfaction; Perceived price Facilities; Tourism program; 

1. GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU

Sự thỏa mãn của khách hàng, chất lượng dịch vụ, đã được nghiên cứu ở nhiều nước trên thế 
giới và Việt Nam. Nhiều mô hình về sự thỏa mãn của khách hàng cũng đã được phát triển và đề 
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xuất nhiều nhân tố tác động tới sự thỏa mãn. Ở Việt Nam cũng đã có nhiều nghiên cứu về sự thỏa 
mãn của khách hàng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính ngân hàng, viễn thông, thủy sản, 
siêu thị…(Phạm Đức Kỳ, Bùi Nguyên Hưng 2007; Nguyễn Thành Công, Phạm Ngọc Thúy 2007, 
Hồ Huy Tựu  & cộng sự 2007, Nguyễn Thị Mai Trang 2006). Các nghiên cứu này đã có những 
tổng kết về mô hình cũng như tìm ra được các biến có tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến sự 
thỏa mãn của khách hàng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những nghiên cứu về du lịch nói 
chung và du lịch lữ hành nói chung không còn nhiều. Các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của 
khách hàng trong ngành này có thể đã thay đổi nhiều so với những kết quả nghiên cứu trước đây. 
Chính vì vậy, nghiên cứu này có thể giúp cho các nhà hoạt động thực tiễn có những góc nhìn mới 
về từng loại đối tượng, từng phân khúc  khách hàng trên thị trường.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.  Giá cảm nhận

Đối với người tiêu dùng, giá là cái bị từ bỏ để đạt được một sản phẩm. Các bộ phận của giá 
bao gồm: giá của đối tượng, giá phi tiền tệ được cảm nhận, và cái từ bỏ. Nghiên cứu này định nghĩa 
và đo lường khái niệm giá dưới góc độ là giá cảm nhận của người tiêu dùng được giải thích theo 
cách mà có ý nghĩa với họ (Zeithaml, 1988).

2.2. Chất lượng dịch vụ

Có nhiều định nghĩa về chất lượng dịch vụ. Theo Edvardsson, Thomsson và Ovretveit (1994) 
thì chất lượng dịch vụ là sự đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng đối với dịch vụ và làm thỏa 
mãn nhu cầu của họ. Một nghiên cứu được nhiều người biết đến nhất, được nhiều người công nhận 
và sử dụng đến ngày nay là nghiên cứu của Parasuraman và các cộng sự (1988, 1991). Theo các 
tác giả này, chất lượng dịch vụ được định nghĩa là: “mức  độ  khác  nhau  giữa  sự mong đợi của 
người tiêu dùng về dịch vụ và nhận thức của họ về kết quả của dịch vụ”. 

Từ những định nghĩa trên ta có thể thấy một số đặc điểm về chất lượng dịch vụ. 

Thứ nhất, chất lượng dịch vụ khó đánh giá hơn chất lượng sản phẩm hữu hình. 

Thứ hai, nhận thức về chất lượng dịch vụ  của khách hàng là kết quả của quá trình so sánh 
giữa sự mong đợi của khách hàng với những hoạt động cụ thể của tổ chức nhằm đáp ứng những 
mong đợi của họ. 

Thứ ba, những đánh giá về chất lượng dịch vụ không chỉ được tạo ra từ dịch vụ mà còn bao 
hàm những đánh giá về quá trình cung cấp dịch vụ của nhà cung ứng dịch vụ đối với khách hàng

2.3. Sự thỏa mãn

Sự thỏa mãn của khách hàng là một khái niệm quan trọng trong lý thuyết cũng như hoạt động 
thực tiễn của marketing. Các lý thuyết marketing đều nhấn mạnh đến việc mang lại sự thỏa mãn 
cho khách hàng và từ đó đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, sự thỏa mãn của khách 
hàng là yếu tố hết sức quan trọng để các doanh nghiệp hướng tới và cố gắng bằng mọi cách nhằm 
thỏa mãn nhu cầu rất khác nhau của từng đối tượng khách hàng cá nhân cũng như tổ chức. Có rất 
nhiều định nghĩa về sự thỏa mãn của khách hàng từ các nghiên cứu khác nhau như: Westbrook 
(1980), Brown (1992), Bitner và Hubbert (1994), Bachelet (1995), Oliver (1997), Philip Kotler 
(2001), Zeithaml và Bitner (2003). Nghiên cứu này coi sự thỏa mãn của khách hàng là trạng thái 
cảm xúc mà ở đó nhu cầu, mong muốn và mong đợi của khách hàng về một sản phẩm hay dịch 
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vụ được đáp ứng bằng hoặc trên mức mong đợi. Sự thỏa mãn của khách hàng có những điểm sau. 
Thứ nhất, sự thỏa mãn của khách hàng là một quá trình chịu ảnh hưởng bởi cảm giác trước khi sử 
dụng, trong khi sử dụng và sau khi sử dụng dịch sản phẩm hoặc dịch vụ. Thứ hai, sự thỏa mãn của 
khách hàng mang tính cảm xúc sau những trải nghiệm của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ. Thứ ba, 
sự thỏa mãn của khách hàng mang tính kì vọng.

2.4. Các khái niệm chung về lữ hành

Hiện nay tồn tại hai cách hiểu và tiếp cận về khái niệm lữ hành. 

Cách tiếp cận thứ nhất: Lữ hành (Travel) được hiểu là tất cả sự di chuyển, đi lại của con người 
và những hoạt động liên quan đến sự di chuyển đó. Hiểu theo nghĩa rộng này thì lữ hành (travel) và 
du lịch (tourism) có nghĩa gần tương đương nhau, thuật ngữ “du lịch lữ hành” (travel and tourism) 
để chỉ chung cho các hoạt động di chuyển, đi lại của con người với mục đích du lịch [6].

Cách tiếp cận thứ hai: Lữ hành, ở phạm vi hẹp hơn, được phân biệt với các hoạt động du 
lịch khác như khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí… là tổ chức các chương trình du lịch (tour). 
Thuật ngữ “du lịch lữ hành” hoặc “lữ hành” được hiểu theo nghĩa hẹp, được ghi trong Luật du 
lịch Việt Nam (2005), “là hoạt động mà ở đó xây dựng, mua bán và tổ chức toàn bộ hoặc một 
phần chương trình du lịch được diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của du khách”. 

Kinh doanh lữ hành là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động gồm khảo sát, 
nghiên cứu thị trường, xây dựng các chương trình du lịch, tiến hành bán các chương trình du lịch 
cho khách hàng, đại lý trung gian, tổ chức các chương trình du lịch và hướng dẫn du khách trong 
suốt quá trình diễn ra chương trình du lịch đó.

Kinh doanh lữ hành gồm kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế. 

Từ khái niệm kinh doanh lữ hành, có thể hiểu kinh doanh lữ hành nội địa là việc thực hiện 
một, một số hoặc tất cả các hoạt động gồm khảo sát, nghiên cứu thị trường, xây dựng các chương 
trình du lịch nội địa, tiến hành bán các chương trình du lịch cho khách hàng, đại lý trung gian, tổ 
chức các chương trình du lịch nội địa và hướng dẫn du lịch cho khách nội địa đi du lịch trong nước.

2.5. Mô hình nghiên cứu có liên quan

Parasuraman và cộng sự (1988,1991) đã khởi xướng và sử dụng nghiên cứu định tính 
và định lượng để xây dựng và kiểm định thang đo các thành phần của chất lượng dịch vụ 
(gọi là thang đo SERVQUAL). Thang đo SERVQUAL được  điều  chỉnh và kiểm định ở 
nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Cuối  cùng  thang  đo  SERVQUAL bao gồm 22 biến để 
đo lường 5 thành phần của chất lượng dịch vụ, đó là: độ tin cậy (reliability), tính đáp ứng 
(responsiveness), tính đảm bảo (assurance), phương tiện hữu hình (tangibles) và sự đồng cảm 
(empathy). Parasuraman và cộng sự (1991) khẳng định rằng SERVQUAL là thang đo hoàn 
chỉnh về chất lượng dịch vụ, đạt giá trị và độ tin cậy, và có thể được ứng dụng cho mọi loại 
hình dịch vụ khác nhau. 

Một nghiên cứu nổi tiếng khác, đồng thời cũng được ứng dụng nhiều trên thế giới và Việt 
Nam là nghiên cứu của Gronroos (1984). Trong nghiên cứu này tác giả đã đề xuất hai thành phần 
của chất lượng dịch vụ là: chất lượng kỹ  thuật và chất lượng chức năng. Chất lượng kỹ thuật được 
hiểu là sự phản ánh kết quả của quá trình cung cấp dịch vụ hoặc là những gì mà khách hàng nhận 
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được trong quá trình sử dụng dịch vụ. Chất lượng chức năng được hiểu là: dịch vụ được thực hiện 
như thế nào trong quá trình quá trình tương tác giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. 
2.6. Các nghiên cứ về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều thống nhất chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn là hai khái 
niệm phân biệt (Bitner, 1990; Boulding et al., 1993). Tuy vậy, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn 
của khách hàng có liên hệ chặt chẽ với nhau (Parasuraman et al., 1988).  Những nghiên cứu điển 
hình về sự tác động của chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách hàng bao gồm Peter và 
Olson (1990), Homburg và Giering (2001), Anderson và cộng sự (1994), Mc Quitty và cộng sự 
(2000), (Cronin  & Taylor,  1992).  Trong thực tế, cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu khác đã kiểm 
định thang đo của Parasuraman với nhiều loại hình dịch vụ cũng như tại nhiều quốc gia khác nhau. 
Kết quả cho thấy các thành phần của chất lượng dịch vụ không thống nhất với nhau ở từng ngành 
dịch vụ và từng thị trường khác nhau như những nghiên cứu của các tác giả Bojanic (1991); Cronin 
và Taylor (1992); Dabholkar và cộng sự (1996); Lassar và cộng sự (2000); Mehta và cộng sự 
(2000); Nguyễn và cộng sự (2003). Ví dụ, nghiên cứu của Mehta và cộng sự (2000) tại Singapore 
cho thấy chất lượng dịch vụ siêu thị chỉ bao gồm hai thành phần: phương tiện hữu hình và nhân 
viên phục vụ. Nguyễn và cộng sự (2003) kiểm định SERVQUAL cho thị trường khu vui chơi giải 
trí ngoài trời tại TPHCM thì chất lượng dịch vụ bao gồm bốn thành phần: độ tin cậy, khả năng phục 
vụ của nhân viên, sự đồng cảm, và phương tiện hữu hình. Một nghiên cứu nữa cũng được nhiều 
người biết đến trong chất lượng dịch vụ bán lẻ đó là công trình của Dabholka và cộng sự (1996). 
Công trình này dựa trên kết quả của Parasuraman và kết luận chất lượng dịch vụ bán lẻ gồm năm 
thành phần chính: phương tiện hữu hình, độ tin cậy, nhân viên phục vụ, giải quyết khiếu nại và 
chính sách của cửa hàng. 

Bên cạnh các nghiên cứu trong và nước ngoài có liên quan đến chất lượng dịch vụ và sự thỏa 
mãn của khách hàng thì cũng có một số  nghiên cứu trong nước về chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn 
của khách hàng về du lịch nội địa như: Đặng Hải Hà (2011); Nguyễn Khắc Minh Trường (2012); 
Trần Thị Thái (2012); Trương Thị Thùy Linh (2013); Đinh Quốc Hưng (2013); Lê Thị Tuyết  và 
cộng sự (2014); Hồ Thị Ngọc Hiền (2015); Lê Thị Thu Hoài (2015)…
2.7. Các nghiên cứu về  mối quan hệ giữa giá và sự thỏa mãn

Tác động của giá lên sự thỏa mãn nhận được sự quan tâm ít hơn nhiều so với vai trò của sự 
kỳ vọng và các cảm nhận thực hiện, nhưng các đề xuất dựa vào giá đối với sự thỏa mãn được đề 
nghị nghiên cứu và thực hành khá rộng rãi. Tuy nhiên, các ấn phẩm về sự thỏa mãn chỉ cung cấp 
một cái nhìn rất hạn chế liên quan đến tác động có thể có của các quyết định về giá lên sự thỏa mãn 
của người tiêu dùng. Từ đó, Voss et al. (1998) đã xác định vai trò của giá đối với sự thỏa mãn. Họ 
cho rằng các cảm nhận về giá sau khi mua có tác động dương lên sự thỏa mãn và bản thân nó chịu 
ảnh hưởng dương của các cảm nhận về giá trước khi mua, mặt khác cảm nhận giá trước khi mua 
cũng có tác động dương lên sự thỏa mãn.
2.8. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết

Từ các nghiên cứu và lý thuyết như đã trình bày ở trên, tác giả có những giả thuyết và mô 
hình nghiên cứu như sau:

H1: Cơ sở vật chất tổ chức tham quan có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng
H2: Nhân viên phục vụ có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng
H3: Chương trình tham quan có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng
H4: Sự tin cậy có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng
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H5: Giá cảm nhận có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng

Hình 1. Mô hình nghiên cứu

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong nghiên cứu này, tác giả chủ yếu dùng phương pháp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu 

định lượng nhằm kiểm định mô hình nghiên cứu đã đề xuất. Việc xây dựng các thang đo dựa trên 
thang đo của các nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Kích thước mẫu trong nghiên cứu n = 472 được thu thập bằng hai phương pháp phát bảng hỏi, 
điều tra qua mạng với thang đo Likert 5 (1 là rất không đồng ý; 2 không đồng ý; 3 bình thường; 4 
đồng ý; 5 rất đồng ý). Các đối tượng được hỏi là các khách hàng có tour du lịch lữ hành tại Hà Nội. 
Có 5 biến độc lập; 01 biến phụ thuộc. Cụ thể, Biến cơ sở vật chất tổ chức tham quan có: 04 quan 
sát; Biến nhân viên phục vụ có 07 quan sát; Biến chương trình tham quan có 03 quan sát; Biến 
sự tin cậy có 05 quan sát; Biến Giá cảm nhận có 03 quan sát; Biến sự thỏa mãn có 03 quan sát.

Phiếu hỏi sau khi thu về sẽ được mã hóa và tiến hành trên phần mềm SPSS. Các kỹ thuật phân 
tích chính trong nghiên cứu gồm: kiểm tra hệ số tin cậy thang đo Alpha Cronbach; kiểm tra hệ số 
tương quan và kiểm tra kết quả hồi qui.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả độ tin cậy của các thang đo

Sau khi kiểm tra độ tin cậy của  các thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha ta thấy đa phần các 
thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.7 và hệ số tương quan với biến tổng lớn 0.3. 
Điều này đảm bảo độ tin cậy của thang đo. Cụ thể độ tin cậy của các thang đo như sau: Biến cơ sở 
vật chất tổ chức tham quan: 0.942; Biến nhân viên phục vụ: 0.928; Biến chương trình tham quan: 
0.801; Biến sự tin cậy: 0.847; Biến Giá cảm nhận: 0.939; Biến sự thỏa mãn: 0.775
4.2. Ma trận hệ số tương quan

Sau khi kiểm định độ tin cậy và giá trị của thang đo, các nhân tố được đưa vào kiểm định mô 
hình. Trước khi kiểm định mô hình, kiểm địn hệ số tương quan Person được sử dụng để kiểm tra 
mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và phụ thuộc. Dựa vào ma trận tương quan (Bảng 2), 
ta thấy đa số các biến độc lập đều có tương quan với biến phụ thuộc của mô hình, các giá trị hệ số 
tương quan đều nằm trong khoảng từ 0 đến 0,8. Do đó, có thể tạm kết luận rằng mối quan hệ giữa 
các biến là có ý nghĩa và có thể dùng phương pháp khác để kiểm định các mối quan hiện này.
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NHAN VIEN CHUONG 

TRINH

CO SO 
VAT 

CHAT

TIN 
CAY GIA HAI 

LONG

NHANVIEN 1      
CHUONG TRINH .510** 1     

CO SO VAT 
CHAT .677** .440** 1    

TIN CAY .598** .736** .522** 1   
GIA .796** .693** .741** .702** 1  
HAI LONG .949** .487** .661** .573** .765** 1
**. Correlation is 
significant at the 
0.01 level (2-tailed).

Bảng 1. Ma trận hệ số tương quan

4.3. Kết quả phân tích hồi qui các biến độc lập với sự thỏa mãn của khách hàng

Trước hết, mô hình hồi quy được thực hiện để kiểm định mối quan hệ giữa sự thỏa mãn của 
khách hàng với các khía cạnh của chất lượng dịch vụ. Nhìn vào Bảng 2 ta nhận thấy mô hình có 
ý nghĩa thống kê kê (F=7,059, p<0,000) và giải thích được 76,6% sự biến thiên của sự thỏa mãn 
của khách hàng.  

Trong mô hình này, có các biến tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng gồm:  nhân viên 
(.0723, p ≤ 0.001); Chương trình (.056;**p ≤ 0.01); Cơ sở vật chất (.052; p ≤ 0.05); Tin cậy (.059; 
p ≤ 0.05); Giá (.214; p ≤ 0.01). Như vậy, các giả thuyết từ H1 đến H5 đều được chấp nhận. Kết quả 
được tóm tắt ở Bảng 2.

               Phương trình và sig
        

Biến 

Mô hình 

Nhân viên  .723***
Chương trình .056**

Cơ sở vật chất .052*

Tin cậy 059*

Giá .214***

R2 điều chỉnh .766
F 7.059***
N = 472; p ≤ 0.1;  *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001
Tất cả hệ số tương quan đã được chuẩn hóa

Bảng 2. Kết quả hồi qui giữa các biến độc lập và sự thỏa mãn của khách hàng
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5. BÌNH LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tất cả 5 yếu tố nhân viên, chương trình du lịch; cơ sở vật chất, tin cậy và giá đều có tác 
động thuận chiều đến sự thỏa mãn của khách hàng. Hai yếu tố có tác động mạnh nhất là nhân viên 
(.0723) và giá (.214). Tiếp theo là hai yếu tố tin cậy (.059) và chương trình du lịch lữ hành (.056). 
Yếu tố cơ sở vật chất (.052) có tác động yếu nhất trong năm yếu tố. 

Do tính chất đặc thù của ngành nghề, nên yếu tố nhân viên trong du lịch nói chung và du 
lịch lữ hành nói riêng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Chất lượng của chuyến du lịch một 
phần phụ thuộc vào năng lực của nhân viên. Chính vì vậy, các công ty cần tạo điều kiện thuận lợi 
bồi dưỡng năng lực của nhân viên cũng như tuyển chọn, giữ chân được những nhân viên có kinh 
nghiệm, yêu nghề. Ngoài yếu tố nhân viên, các công ty du lịch lữ hành cũng cần chú ý đến mức 
giá và chương trình du lịch vì đây là một trong những điểm khách hàng quan tâm đồng thời giúp 
doanh  nghiệp tạo nên sự khác biệt và tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ 
cạnh tranh khác. Yếu tố cơ sở vật chất cũng là điều các doanh nghiệp lữ hành cần quan tâm vì nó 
cũng giúp tạo nên sự thỏa mãn.
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ĐỒNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phan Trọng Nghĩa*

TÓM TẮT: Nghiên cứu nhằm làm rõ sự đồng biến động giá cổ phiếu và qua đó đánh giá mức độ đồng 
biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng bộ dữ 
liệu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành 
phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2007 đến năm 2017, kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại hiện 
tượng đồng biến động giá cổ phiếu và giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán 
Việt Nam có xu hướng biến động đồng bộ cao với biến động chung của thị trường. Điều này cho thấy 
giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi các 
thông tin vĩ mô chung của toàn thị trường và ít phản ánh các thông tin vi mô thuộc về yếu tố đặc thù của 
công ty niêm yết.

Từ khóa: đồng biến động giá cổ phiếu, công ty niêm yết

ABTRACT: This study aims to clarify stock price synchronicity and thereby evaluate synchronicity level of 
stock prices of companies listed on Vietnamese stock market. The study exploited data set of companies 
listed on the Hanoi Stock Exchange and Ho Chi Minh City Stock Exchange between 2007 and 2017. 
Result shows there is a high synchronicity between stock prices and market variation. This shows that 
the stock prices of companies listed on Vietnam‘s stock market are greatly influenced by general macro 
information from overall market. In contrast, the stock prices reflected weakly micro information which 
belong to specific factors of listed companies.

Key words:  Stock price synchronicity, listed firms

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thị trường chứng khoán được xem là hiệu quả về chức năng nếu thị trường đó góp phần 
hướng các dòng vốn đầu tư đến những nơi sử dụng hiệu quả trong nền kinh tế và do vậy đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Sự hiệu quả về chức năng 
của thị trường phụ thuộc phần lớn “hiệu quả thông tin” (Informational efficiency) của thị trường, 
theo đó giá cổ phiếu phải phản ánh đúng những thông tin liên quan và việc giao dịch các chứng 
khoán dựa trên các thông tin đặc thù của công ty được hiểu là quá trình chuyển hóa các thông tin 
vào giá cổ phiếu và qua đó nó làm cho giá cổ phiếu có tính thông tin (Informativeness). Một thị 
trường hiệu quả là thị trường mà ở đó giá cả các chứng khoán sẽ phản ánh đầy đủ mọi thông tin có 

* Khoa Tài chính Ngân hàng & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: phan-
trongnghia@qnu.edu.vn. Điện thoại: 0989785738 
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liên quan, khi giá các cổ phiếu ít (hoặc không) phản ánh đúng các thông tin liên quan đến giá trị 
của các công ty, giá các cổ phiếu sẽ có xu hướng đồng biến động với nhau (Synchronicity) và tạo 
nên xu hướng đồng biến động chung của thị trường (Roll, 1988; Morck và cộng sự, 2000; Jin và 
Myers, 2006). Tại Việt Nam, thị trường đã xuất hiện hiện tượng đầu tư theo tâm lý “đám đông”, 
“bầy đàn”; môi trường thông tin kém minh bạch; tỷ suất sinh lời cổ phiếu của các công ty niêm yết 
biến động đồng bộ với nhau khi thị trường có những thay đổi của môi trường vĩ mô như: lãi suất, 
lạm phát, tỷ giá hối đoái, tăng trưởng của nền kinh tế. Những biểu hiện trên cho thấy tồn tại hiện 
tượng đồng biến động giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi giá cổ phiếu trên 
thị trường có tính thông tin thấp hay các cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều với nhau và 
làm cho giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị của công ty. Điều này làm cho thị trường chứng 
khoán kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư và thị trường chứng khoán khó trở thành kênh dẫn vốn quan 
trọng trong nền kinh tế.

Dựa trên cơ sở tổng hợp dữ liệu về giá cổ phiếu của các công ty niêm yết và chỉ số của thị 
trường. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá mức độ đồng biến động giá cổ phiếu, chỉ ra các nhân 
tố ảnh hưởng đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại thị trường chứng 
khoán Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị nhằm hạn chế đồng biến động giá cổ phiếu, giúp 
thị trường chứng khoán hoạt động một cách lành mạnh, ổn định và thể hiện đầy đủ vai trò của nó 
đối với nền kinh tế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu rút ra từ thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ 
bổ sung thêm minh chứng về sự đồng biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các 
quốc gia đang phát triển.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Quan điểm về đồng biến động giá cổ phiếu

Sự biến động giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn của mức độ hiệu quả của thị trường và qua 
đó nó sẽ ảnh hưởng đến sự đồng biến động chung của thị trường. Một thị trường hiệu quả là thị 
trường mà ở đó giá cả các chứng khoán sẽ phản ánh đầy đủ mọi thông tin có liên quan. Khi giá cổ 
phiếu ít (hoặc không) phản ánh đúng những thông tin thuộc về yếu tố đặc thù của công ty thì biến 
động giá cổ phiếu lại phụ thuộc phần lớn vào các thông tin chung của thị trường, điều này làm cho 
giá cổ phiếu tăng hay giảm lại phụ thuộc vào cổ phiếu của các công ty khác trên thị trường. Dẫn 
đến hiện tượng giá cổ phiếu của các công ty cùng tăng hoặc cùng giảm (hiện tượng này được gọi 
là đồng biến động giá cổ phiếu ). Khi giá cổ phiếu phản ánh phần lớn các thông tin thuộc về đặc 
thù của công ty, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu dựa trên phân tích kết quả 
hoạt động của công ty cũng như các thông tin công bố liên quan đến công ty. Theo đó, giá cổ phiếu 
của công ty có sự đồng biến động thấp do giá cổ phiếu chịu tác động của phần lớn các nhân tố bên 
trong công ty và ít chịu tác động bởi các nhân tố thuộc về thị trường hay là các nhân tố thuộc về 
bên ngoài công ty (Roll, 1988). Ngược lại, khi giá cổ phiếu của công ty phản ánh ít các thông tin 
thuộc về công ty và chịu tác động rất lớn từ các thông tin bên ngoài hay từ thông tin chung của thị 
trường, khi đó giá cổ phiếu của các công ty sẽ có xu thế biến động đồng bộ với nhau, hay còn gọi 
là sự đồng biến động giá cổ phiếu, và tạo nên xu thế đồng biến động chung của thị trường (Roll, 
1988; Morck và cộng sự, 2000; Jin & Myers, 2006). 
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Như vậy, đồng biến động giá cổ phiếu là một chỉ tiêu dùng để phản ánh khả năng chuyển 
hóa các thông tin thuộc về đặc thù của công ty vào giá cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu ít (hoặc không) 
phản ánh các thông tin liên quan đến giá trị công ty và việc tăng (giảm) giá phụ thuộc rất lớn vào 
các thông tin chung của toàn thị trường, điều này dẫn đến hiện tượng giá cổ phiếu của các công ty 
trên thị trường có thể cùng tăng (hoặc cùng giảm) và hiện tượng này được gọi là đồng biến động 
giá cổ phiếu - Stock Price Synchronicity (SYNCH). 

2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự đồng biến động giá cổ phiếu 

Sự đồng biến động giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi 2 nhóm nhân tố cơ bản: các nhân tố ở 
góc độ vĩ mô và các nhân tố vi mô thuộc về bản thân các công ty niêm yết. Các nghiên cứu thực 
nghiệm trên thế giới đã cho thấy các nhân tố ở góc độ vĩ mô tác động làm tăng đồng biến động ở 
các nước đang phát triển là: môi trường thể chế yếu, sự thiếu bảo vệ cho quyền lợi của nhà đầu tư 
(Morck, Yeung và Yu, 2000; Dang, Moshirian và Zhang, 2015), môi trường thông tin không minh 
bạch (Jin và Myers, 2006; Fernandes và Ferreira, 2009; Dang, Moshirian và Zhang, 2015), sự hội 
nhập thấp về mặt kinh tế, tài chính vào nền kinh tế thế giới (Li và cộng sự, 2004). Đối với các quốc 
gia đang phát triển, thông tin do công ty công bố ra công chúng thường ít tin cậy, lượng thông tin 
được công bố bị hạn chế, không kịp thời, và không có nhiều giá trị. Nhà đầu tư khó tiếp cận những 
thông tin hữu ích cho việc đầu tư. Thêm vào đó, việc bảo vệ không đầy đủ quyền lợi của nhà đầu 
tư làm cho họ không có động lực để thu thập và phân tích thông tin. Kết quả là giá cổ phiếu trên 
thị trường ít chứa đựng thông tin đặc thù công ty có liên quan đến giá trị, và do vậy có xu hướng 
đồng biến động cao với thị trường.

Ở cấp độ vi mô thì môi trường thông tin có ảnh hưởng lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu. 
Các nghiên cứu của Piotroski và Roulstone, (2004); Hutton và cộng sự, (2009); Gul, Kim, và Qiu, 
(2010) cho thấy môi trường thông tin của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng hay 
giảm sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty so với sự biến động chung của thị trường. Khi 
môi trường thông tin minh bạch giúp giảm chi phí thu thập thông tin, nhà đầu tư bên ngoài dễ dàng 
tiếp cận với những thông tin liên quan đến cổ phiếu và giao dịch dựa trên những thông tin đó. Từ 
đó làm tăng tính thông tin trong giá cổ phiếu và cổ phiếu ít có xu hướng đồng biến động với thị 
trường. Ngoài ra, các yếu tố thuộc về đặc điểm quản trị của công ty cũng có ảnh hưởng đến sự đồng 
biến động giá cổ phiếu. Gul, Kim, và Qiu (2010); Gul, Cheng, và Leung (2011) chỉ ra rằng một số 
đặc điểm trong mức độ quản trị doanh nghiệp có liên quan đến sự đồng biến động giá cổ phiếu cao 
ở Trung Quốc; Ding, Hou, Kuo và Lee (2013) chỉ ra rằng cấu trúc sở hữu có thể giải thích các mức 
độ khác nhau của SYNCH. Đứng trên góc độ vi mô thì cấu trúc sở hữu là một nhân tố quan trọng 
ảnh hưởng đến SYNCH. Cấu trúc sở hữu giúp cải thiện tính thông tin trong giá cổ phiếu; nâng cao 
hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tăng chất lượng các thông tin của doanh nghiệp công bố (He và 
cộng sự, 2013); giúp giải quyết vấn đề người đại diện trong hoạt động của các công ty niêm yết và 
hạn chế vấn đề bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán; giúp giảm thiểu chi phí trong 
việc thu thập thông tin và qua đó giảm chi phí giao dịch cho các nhà đầu tư,…

Tác động của cấu trúc sở hữu đến đồng biến động giá cổ phiếu thông qua 2 cơ chế sau:

Một là, cấu trúc sở hữu tác động đến đồng biến động thông qua cơ chế cải thiện quản trị công 
ty. Thông qua cấu trúc sở hữu có thể giúp cho các công ty quản trị tốt hơn (tăng hiệu quả hoạt động, 
minh bạch trong việc công bố thông tin) làm tăng chất lượng và số lượng thông tin công ty cụ thể 
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công bố cho các nhà đầu tư bên ngoài. Kết quả là, các nhà đầu tư có thể xây dựng các quyết định 
định giá và đầu tư dựa trên các thông tin công ty cụ thể thay vì thông tin chung của toàn thị trường. 
Nói cách khác, biến động tỷ suất sinh lời của các công ty ít có khả năng là do các yếu tố có tính hệ 
thống của toàn thị trường gây ra. Như vậy, quản trị công ty tốt hơn giúp chuyển hóa các thông tin 
đặc thù của công ty vào trong giá cổ phiếu và làm tăng tính thông tin trong giá và làm giảm đồng 
biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Với cơ chế này, thì ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến đồng 
biến động sẽ mạnh hơn trên các công ty có quản trị công ty yếu hơn. 

Hai là, cấu trúc sở hữu sẽ góp phần cải thiện môi trường thông tin. Thông qua cấu trúc sở 
hữu giúp giảm chi phí trong việc thu thập thông tin đặc thù của công ty và khuyến khích các nhà 
đầu tư giao dịch dựa trên các thông tin mà họ thu thập được. Cải thiện môi trường thông tin sẽ giúp 
cho việc chuyển hóa các thông tin cụ thể của công ty vào giá cổ phiếu dễ dàng hơn, qua đó hạn 
chế sự đồng biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Với cơ chế này, thì ảnh hưởng của cấu trúc sở 
hữu đến đồng biến động giá cổ phiếu sẽ mạnh hơn (rõ ràng hơn) trên các công ty ít minh bạch hơn. 

2.1.3 Đo lường đồng biến động giá cổ phiếu

Kể từ khi Roll (1988) phát triển lý thuyết sử dụng R2 như là một chỉ tiêu để xem xét sự đồng 
biến động giá cổ phiếu. Nghiên cứu của Morck và cộng sự (2000) chỉ ra rằng R2 cao hơn ở các 
quốc gia kém phát triển so với các quốc gia phát triển là do tại các quốc gia kém phát triển có sự 
hạn chế trong việc bảo vệ quyền sở hữu của nhà đầu tư. Nghiên cứu của Jin và Myers (2006) bổ 
sung thêm về mặt lý thuyết ở điểm R2 cao là do sự kém minh bạch của thông tin kết hợp với việc 
yếu kém trong quản trị dòng tiền của doanh nghiệp và yếu kém trong bảo vệ nhà đầu tư là nguyên 
nhân làm cho R2 cao hơn. Hơn nữa, Jin và Myers (2006) cho thấy rằng cổ phiếu với R2 cao hơn có 
nhiều rủi ro sụp đổ giá cổ phiếu  hơn. 

Đồng biến động giá cổ phiếu (SYNCH) là một biến được đo lường gián tiếp thông qua mô 
hình hồi qui tỷ suất sinh lời thị trường và không thể quan sát trực tiếp. SYNCH được sử dụng như 
một biện pháp đo lường khả năng chuyển hóa các thông tin thuộc về đặc thù của công ty vào giá 
cổ phiếu và qua đó nó phản ánh mức độ hiệu quả của thông tin. Đồng biến động giá cổ phiếu của 
mỗi công ty thường được đo lường bằng R2 của mô hình thị trường hoặc được đo bằng R2 đã điều 
chỉnh. Dựa trên phương pháp của Roll (1988), Morck và cộng sự (2000), Jin & Myers (2006). Cụ 
thể trong nghiên cứu này tác giả sử dụng R2 từ hồi qui mô hình thị trường sau đây:

*, ,,r ri t i i i tM tα β ε= + +
                                                                (1)

Trong đó:

ri,t : Tỷ suất lợi tức của cổ phiếu i trong tuần thứ t của mỗi năm.

rM,t : Tỷ suất lợi tức của danh mục thị trường trong tuần thứ t của mỗi năm. Danh mục thị 
trường được xác định là toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên TTCK.

Giá trị R2 của mô hình được luận giải: khi R2 cao tức là biến động của tỷ suất lợi tức của cổ 
phiếu doanh nghiệp được giải thích bởi các thông tin từ thị trường nhiều hơn là các thông tin của 
doanh nghiệp. Giá trị của R2 nằm trong khoảng biến động từ 0-1. Theo cách tiếp cận trong nghiên 
cứu của Morck và cộng sự (2000), Jin & Myers (2006) biến đổi logarit giá trị R2 được dùng để đo 
lường sự đồng biến động giá cổ phiếu:
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Ngoài đo lường sự đồng biến động giá cổ phiếu dựa vào R2 như trên, nghiên cứu này còn sử 
dụng một biến đo lường bổ sung là hệ số β (Beta) của mô hình (1) theo cách tiếp cận của Lang & 
Maffet (2011).

Các lý thuyết cho thấy R2 giữ một vai trò quan trọng trong một loạt các chính sách của công 
ty, chẳng hạn như chính sách đầu tư, nguy cơ chống thâu tóm sáp nhập, cơ cấu hội đồng quản 
trị, và giao dịch nội gián (Chen và cộng sự, 2007; Fernandes và Ferreira, 2009; Ferreira và Laux, 
2007; Ferreira và cộng sự, 2011). Một tỷ lệ cao hơn của R2 thì tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp 
được giải thích bởi các thông tin chung của toàn thị trường hơn là các thông tin thuộc về đặc thù 
của doanh nghiệp. 

2.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu của đề tài là toàn bộ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của thị trường chứng khoán Việt 
Nam trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2017. Tuy nhiên do đặc thù ngành nghề kinh doanh, đặc 
điểm tài chính kế toán và các yêu cầu đặc thù trong việc quản lý hoạt động của các định chế tài 
chính có sự khác biệt đáng kể so với các công ty thuộc các ngành nghề khác, nên mẫu nghiên cứu 
không bao gồm các công ty niêm yết là các định chế tài chính (ngân hàng, công ty tài chính, quĩ 
đầu tư, công ty bảo hiểm). Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các báo cáo tài 
chính của các công ty niêm yết và dữ liệu về giá cổ phiếu của các công ty niêm yết. Dữ liệu được 
tác giả thu thập từ Công ty StoxPlus - công ty chuyên thu thập và phân tích dữ liệu tài chính tại 
Việt Nam. 

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng mẫu gồm các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 
TP. Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của thị trường chứng khoán Việt Nam để 
tính toán, ước lượng giá trị tỷ suất sinh lời hàng tuần của từng cổ phiếu. Tính toán tỷ suất sinh lời 
hàng tuần của thị trường. Trên cơ sở tính toán tỷ suất sinh lời tuần của từng cổ phiếu và tỷ suất sinh 
lời tuần của thị trường, tác giả hồi qui mô hình thị trường của R2 theo mô hình của Morck và cộng 
sự (2000); Jin & Myers (2006). Sau đó tác giả tiến hành biến đổi logarit giá trị R2 để đo lường sự 
đồng biến động giá cổ phiếu. Từ kết quả hồi qui mô hình tỷ suất sinh lời, tác giả xác định được giá 
trị beta (β) để đánh giá mức độ đồng biến động giá cổ phiếu tại thị trường Việt Nam theo cách tiếp 
cận của Lang & Maffet (2011). 

Việc đo lường đồng biến động giá cổ phiếu dựa trên hồi qui mô hình thị trường được thực 
hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Dựa vào dữ liệu về giá đóng cửa của cổ phiếu, tỷ suất lợi tức của cổ phiếu i ở tuần 
thứ t của mỗi năm được tính như sau:

ri,t = ( giá đóng cửa tuần t - giá đóng cửa tuần (t-1))/giá đóng cửa tuần (t-1)
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Số quan sát tỷ suất lợi tức hàng tuần sẽ phụ thuộc vào số tuần giao dịch thực tế trong năm, 
một công ty sẽ có tối đa là 52 quan sát ri,t trong một năm.

Tỷ suất lợi tức danh mục thị trường ở tuần t được tính như sau:

rM,t = tỷ suất lợi tức trung bình của toàn bộ cổ phiếu niêm yết của thị trường tại tuần t của mỗi 
năm

Bước 2: Hồi qui mô hình thị trường (1) cho từng cổ phiếu ở từng năm để tính ra giá trị R2

Bước 3: Đo lường đồng biến động giá cổ phiếu theo công thức:
2

2ln( )
1

i
i

i

R
R

Ψ =
−

3. Kết quả nghiên cứu

Bảng 3.1: Thống kê mô tả đồng biến động giá cổ phiếu

Biến Số quan sát Giá trị 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị
nhỏ nhất

Giá trị
lớn nhất

Be ta (β) 5679 1.023864    1.084673  -6.406054    9.27015

Logarit (R2/1-R2) 

hay ( iΨ )
5679 -2.688022    2.452311  -21.74169   2.322745

Nguồn: Tính toán dựa trên Stata

Thống kê mô tả biến logarit (R2/1-R2) hay( iΨ ) của mẫu nghiên cứu cho thấy giá trị thấp nhất 
là -21,742, giá trị cao nhất là 2,323 và mức độ phân tán của hệ số iΨ  là 24,52% cho thấy độ ổn định 
của hệ số iΨ  là nhỏ. Đo lường đồng biến động giá cổ phiếu bằng cách biến đổi logarit (R2/1-R2) 
theo công thức (2) thì đồng biến động giá cổ phiếu trung bình của các công ty niêm yết tại thị 
trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian nghiên cứu là -2,688, giá trị ước lượng này 
cho thấy đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam nằm trong phạm vi giá trị đồng biến động giá cổ phiếu của các nghiên cứu trước đây (Hsin & 
Tseng, 2012; He và cộng sự, 2013; Hamdi & Cosset, 2014) được thực hiện tại các nước đang phát 
triển. Điều này cho thấy rằng giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Việt Nam có xu hướng biến 
động đồng bộ với biến động chung của toàn thị trường và biến động của thị trường có ảnh hưởng 
lớn đến biến động giá của cổ phiếu niêm yết, phần lớn biến động trong giá cổ phiếu được giải thích 
bởi các thông tin chung của toàn thị trường.

Bảng 3.1 cho thấy hệ số beta có giá trị nhỏ nhất là -6,406 và giá trị lớn nhất là 9,27. Giá 
trị trung bình là 1,024 và mức độ phân tán của hệ số beta là 1,085. Đo lường đồng biến động 
giá cổ phiếu bằng giá trị hệ số β từ hồi qui mô hình (1), thì giá trị hệ số β = 1,024. Điều này 
hàm ý rằng, biến động trong tỷ suất sinh lời của cổ phiếu là do biến động chung của toàn thị 
trường gây ra, biến động tỷ suất lợi tức của cổ phiếu phụ thuộc lớn vào biến động chung của 
thị trường và ít chịu tác động bởi các thông tin thuộc về đặc thù của công ty. Như vậy, tại thị 
trường chứng khoán Việt Nam có tồn tại hiện tượng đồng biến động giá cổ phiếu của các công 
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ty niêm yết và biến động trong giá cổ phiếu của công ty có xu hướng đồng bộ với biến động 
chung của toàn thị trường.

Như vậy, cả hai thước đo của sự đồng biến động giá cổ phiếu đều cho thấy rằng tồn tại hiện 
tượng đồng biến động giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy biến động tỷ suất lợi tức cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn bởi các thông tin vĩ mô toàn thị trường 
hay giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có mức độ đồng 
biến động cao với biến động của thị trường. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với những phát 
hiện được rút ra bởi các nghiên cứu trước như: Morck và cộng sự (2000); Jin & Myers (2006); 
Fernandes & Ferreira (2008); Dang, Moshirian & Zhang (2015). Kết quả rút ra từ nghiên cứu ủng 
hộ thêm lập luận về nguyên nhân dẫn đến đồng biến động giá cổ phiếu cao ở các nước có nền kinh 
tế đang phát triển đó là môi trường thông tin kém minh bạch và sự yếu kém trong bảo vệ quyền lợi 
của nhà đầu tư. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường đang ở dạng cận biên 
và mức độ bất cân xứng thông tin lớn cũng là một nguyên nhân làm gia tăng sự đồng biến động giá 
cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường.

Kết quả này phù hợp với phát hiện của Jin & Myers (2006) đó là R2 cao ở những quốc gia có 
mức thu nhập bình quân đầu người thấp, quyền sở hữu của các nhà đầu tư cá nhân không được bảo 
vệ, ở những quốc gia mà có sự kém phát triển của hệ thống tài chính. R2 sẽ cao hơn ở các quốc gia 
mà không có sự minh bạch trong thông tin công bố của các công ty niêm yết. Kết quả này cũng 
phù hợp với phát hiện trong nghiên cứu của Morck và cộng sự (2000) đó là R2 cao hơn ở các nước 
có nền kinh tế mới nổi. Tại các quốc gia này các chỉ số vĩ mô, các sự kiện chính trị và những tin 
đồn trong nước có thể gây ra biến động giá cổ phiếu toàn thị trường. Ngoài ra, ở những quốc gia 
mà hạn chế trong các qui định liên quan đến việc bảo vệ các nhà đầu tư, sẽ xuất hiện hiện tượng 
bất cân xứng thông tin và một số đối tượng có lợi thế hơn về thông tin sẽ tìm kiếm lợi nhuận từ 
chính việc có lợi thế thông tin đó. Vì vậy, thông tin thị trường và thông tin của công ty sẽ không 
được phản ánh hết vào trong giá cổ phiếu, làm giảm đi sự biến động giá của cổ phiếu và từ đó giá 
cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào sự vận động giá của các cổ phiếu khác trên thị trường và làm tăng sự 
đồng biến động giá cổ phiếu của toàn thị trường.

Môi trường thông tin của công ty niêm yết kém minh bạch, tính chính xác của thông tin 
về tình hình tài chính mà công ty niêm yết công bố không cao, điều này ảnh hưởng lớn đến 
niềm tin của nhà đầu tư. Hệ quả là, nhà đầu tư ít quan tâm đến các thông tin thuộc về đặc thù 
của công ty mà chủ yếu là dựa vào các thông tin thuộc về yếu tố vĩ mô chung của toàn thị 
trường để làm cơ sở cho quyết định đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư trên thị trường phần lớn là cổ 
đông nhỏ, các cổ đông nhỏ là nhà đầu tư cá nhân khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin 
của công ty niêm yết, đầu tư theo xu thế “đám đông”, chủ yếu dựa vào thông tin chung của 
thị trường để ra quyết định đầu tư. Các yếu tố trên kết hợp với nhau và làm gia tăng mức độ 
đồng biến động trên thị trường.

Sự khác biệt về các qui định của điều kiện niêm yết, công bố thông tin sẽ tác động đến mức 
độ đồng biến động giá cổ phiếu tại mỗi Sở giao dịch. Tác giả phân tích sự khác nhau về mức độ 
đồng biến động giá cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
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Bảng 3.2: Đồng biến động giá cổ phiếu phân loại theo Sở giao dịch

Biến Số quan sát
Giá trị 
trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị
nhỏ nhất

Giá trị
lớn nhất

HOSE
Be ta (β) 2661 1.058449    1.022236  -6.406054    9.27015
Logarit (R2/1-R2) 

hay ( iΨ )
2661 -2.40029    2.275963  -21.74169   1.784928

HNX
Be ta (β) 3018    0.9933696     1.13618  -5.713532   8.489588
Logarit (R2/1-R2) 

hay ( iΨ )
3018    -2.941718    2.571687  -18.89588   2.322745

Nguồn: Tính toán dựa trên Stata

Bảng 3.2 cho thấy giá trị Logarit (R2/1-R2) của HOSE cao hơn so với HNX, ngoài ra hệ số 
Be ta (β) của HOSE là 1,058 trong khi đó của HNX là 0,993. Điều này cho thấy rằng mức độ đồng 
biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
là cao hơn so với các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Với qui định về qui 
mô vốn đối với các công ty niêm yết tại HOSE là cao hơn so với HNX, các công ty có qui mô vốn 
càng lớn (thể hiện thông qua giá trị vốn hóa thị trường cao) thì đồng biến động giá cổ phiếu càng 
lớn (Piotroski & Roulstone, 2004). Biến động trong giá cổ phiếu của các công ty có qui mô vốn 
lớn thường là chỉ dấu phản ánh xu hướng của các thông tin vĩ mô của nền kinh tế và biến động 
giá cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn có xu hướng dẫn dắt biến động của 
thị trường, chính điều này càng làm gia tăng sự đồng biến động trên thị trường. Qui mô của công 
ty thường được dùng là chỉ tiêu để phản ánh môi trường thông tin của công ty, khi mà môi trường 
thông tin của các công ty niêm yết không minh bạch và kết hợp với sự yếu kém của môi trường thể 
chế trong vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư sẽ làm gia tăng sự đồng biến động giá cổ phiếu trên 
thị trường. Mặc dù có sự đồng biến động cao hơn nhưng mức độ phân tán của hệ số đo lường đồng 
biến động giá cổ phiếu tại HOSE là thấp hơn so với HNX. 

Để đánh giá mức độ đồng biến động giá cổ phiếu giữa các năm, tác giả phân tích đồng biến 
động giá cổ phiếu từng năm trong giai đoạn nghiên cứu 2007-2017 như sau:

Bảng 3.3: Đồng biến động giá cổ phiếu theo năm nghiên cứu của các công ty niêm yết trên 
TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017

Năm
Giá trị trung bình của đồng biến động giá cổ phiếu

Đo lường bằng Logarit (R2/1-R2) hay ( iΨ )
2007 -1.363621
2008 -0.0003385
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2009 -0.5665148
2010 -0.915845
2011 -2.122655
2012 -2.028037
2013 -3.479981
2014 -2.801835
2015 -3.589342
2016 -3.828376
2017 -4.287174

Nguồn: Tính toán của tác giả

Đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam 
là  cao nhất vào năm 2008 với giá trị của iΨ  là -0,0003385, thấp nhất năm 2017 với giá trị của iΨ  là 
-4,287174 và có xu hướng giảm dần trong giai đoạn nghiên cứu 2007-2017. Trong giai đoạn 2008-
2010 đồng biến động giá cổ phiếu có xu hướng giảm, tuy nhiên tốc độ giảm là chậm và vẫn là giai 
đoạn có mức độ đồng biến động cao nhất trong khoảng thời gian nghiên cứu. Năm 2013 đồng biến 
động giá cổ phiếu giảm với tốc độ mạnh và sau đó có xu hướng giảm đều qua các năm đến năm 2017. 

Đồng biến động giá cổ phiếu cao nhất trong giai đoạn 2008-2009 chịu ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các bất ổn của nền kinh tế vĩ mô như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 
suy giảm, thâm hụt ngân sách và thâm hụt vãng lai cao, lạm phát leo thang,… Năm 2008 chỉ số 
VN-Index có sự biến động lớn và tạo ra chênh lệch giữa giá trị cao nhất và thấp nhất của VN-Index 
là 634,22 điểm. Những ảnh hưởng bất lợi của môi trường vĩ mô của năm 2008 tiếp tục tác động 
đến thị trường chứng khoán trong năm 2009 và làm cho chỉ số VN-Index đạt mức thấp nhất là 236 
điểm trong năm 2009. Những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô và tác động cộng hưởng của khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm giá cổ phiếu của các 
công ty niêm yết trên thị trường sụt giảm và gây ra sự đồng biến động cao trong giai đoạn này. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU

4.1 Kết luận

Nghiên cứu đã chỉ ra hai cách thức đo lường đồng biến động giá cổ phiếu là thông qua hệ 
số beta (β) hoặc thông qua hệ số Ψ . Kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán 
Việt Nam cho thấy rằng với cả 2 cách đo lường trên thì mức độ đồng biến động là cao đối với các 
công ty niêm yết hay giá cổ phiếu của các công ty biến động đồng bộ với biến động chung của thị 
trường. Từ kết quả nghiên cứu hàm ý rằng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại thị 
trường Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi các thông tin vĩ mô chung của toàn thị trường và ít phản 
ánh các thông tin thuộc về đặc thù của các công ty niêm yết. Ngoài ra, khi xem xét đồng biến động 
giá cổ phiếu theo từng sở giao dịch thì sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có mức độ đồng 
biến động giá cổ phiếu cao hơn so với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong giai đoạn nghiên 
cứu thì đồng biến động giá cổ phiếu cao nhất là năm 2008, thấp nhất là năm 2017 và có xu hướng 
giảm dần trong cả giai đoạn nghiên cứu.
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4.2 Hàm ý nghiên cứu

Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới đã cho thấy các nhân tố ở góc độ vĩ mô tác 
động làm tăng SYNCH ở các nước đang phát triển là: môi trường thể chế yếu, sự thiếu bảo vệ cho 
quyền lợi của nhà đầu tư (Morck, Yeung & Yu, 2000; Dang, Moshirian & Zhang, 2015), môi trường 
thông tin không minh bạch (Jin &Myers, 2006; Fernandes & Ferreira, 2009; Dang, Moshirian & 
Zhang, 2015), sự hội nhập thấp về mặt kinh tế, tài chính vào nền kinh tế thế giới (Li và cộng sự, 
2004). Đối với các quốc gia đang phát triển, thông tin do công ty công bố ra công chúng thường 
ít tin cậy, lượng thông tin được công bố bị hạn chế, không kịp thời, và không có nhiều giá trị. Nhà 
đầu tư khó tiếp cận những thông tin hữu ích cho việc đầu tư. Thêm vào đó, việc bảo vệ không đầy 
đủ quyền lợi của nhà đầu tư làm cho họ không có động lực để thu thập và phân tích thông tin. Kết 
quả là giá cổ phiếu trên thị trường ít chứa đựng thông tin đặc thù công ty có liên quan đến giá trị, 
và do vậy có xu hướng đồng biến động cao với thị trường. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy 
xét trên khía cạnh vi mô, sự đồng biến động giá cổ phiếu cao cho thấy môi trường thông tin của 
công ty kém minh bạch, nhà đầu tư bên ngoài khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin của công 
ty niêm yết và làm tăng chi phí trong việc thu thập thông tin của nhà đầu tư. Thị trường có sự đồng 
biến động cao sẽ không khuyến khích nhà đầu tư trong việc thu thập, phân tích thông tin của các 
công ty niêm yết và giao dịch dựa trên các thông tin mà mình thu thập được từ đó làm gia tăng biến 
động đồng bộ trong giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường. Ngoài ra, sự kém minh 
bạch trong môi trường thông tin của công ty niêm yết dẫn đến một số cổ đông nội bộ có lợi thế hơn 
về mặt thông tin, sẽ trục lợi cho bản thân và tạo ra giao dịch nội gián và làm tăng các hiện tượng 
tiêu cực trên thị trường chứng khoán.Trên góc độ công ty niêm yết, các nghiên cứu thực nghiệm 
cho thấy rằng các nhân tố liên quan đến vấn đề quản trị công ty và môi trường thông tin của công 
ty có ảnh hưởng đến đồng biến động giá cổ phiếu (Hutton và cộng sự, 2009; Gul &cộng sự, 2010; 
Kim & Shi, 2012). Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cấu trúc sở hữu và nhân tố đặc thù thuộc về 
các công ty niêm yết đến đồng biến động giá cổ phiếu là khác nhau giữa các quốc gia khác nhau, 
và giữa các thể chế khác nhau (Morck và cộng sự, 2000; Jin & Myers, 2006; Fernandes & Ferreira, 
2008; He và cộng sự, 2013). Do vậy, để hạn chế mức độ đồng biến động giá cổ phiếu thì cần phải 
cải thiện môi trường thông tin; cải thiện môi trường thể chế và tăng cường bảo vệ quyền lợi của 
các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; tăng cường mức độ 
hội nhập với thị trường tài chính thế giới; nâng cao quản trị công ty theo thông lệ quốc tế và tăng 
sự minh bạch trong công bố thông tin của các công ty niêm yết.

 Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng, sở hữu nhà nước càng cao thì sự minh bạch 
trong thông tin cung cấp cho nhà đầu tư càng kém và cũng đồng nghĩa là tính thông tin trong giá 
cổ phiếu càng thấp và làm gia tăng sự đồng biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Vì vậy, đối 
với các công ty có sở hữu vốn của nhà nước cần phải cải thiện môi trường thông tin của công ty, 
tăng tính minh bạch trong công bố thông tin của công ty để qua đó hạn chế đồng biến động giá cổ 
phiếu cũng như phụ thuộc vào biến động chung của thị trường. Ngoài ra, cần giảm tỷ lệ sở hữu 
của nhà nước tại các doanh nghiệp thông qua lộ trình thoái vốn của nhà nước tại các tập đoàn, các 
doanh nghiệp nhà nước theo 2 cấp độ: Thứ nhất, thoái vốn ở những doanh nghiệp hoạt động trong 
các ngành mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối trên 50%; Thứ hai, thoái vốn đầu tư 
ngoài ngành đối với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước . Thông qua việc giảm dần tỷ lệ sở hữu 
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nhà nước tại các doanh nghiệp và nâng cao quản trị công ty tại các doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp 
làm giảm đồng biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Ngoài ra, với các lợi thế của nhà đầu tư nước 
ngoài, sở hữu nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp cải thiện tính thông tin và làm giảm đồng biến động 
giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua nâng cao 
chất lượng quản trị doanh nghiệp (nâng cao quản trị rủi ro, tăng hiệu quả hoạt động, minh bạch 
trong việc công bố thông tin). Như vậy cần có các chính sách khuyến khích sự tham gia của nhà 
đầu tư nước ngoài (đặc biệt là nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chiến lược) đầu tư vào thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài góp phần hạn chế rủi ro của thị trường 
chứng khoán. Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài được đảm bảo bởi các qui định pháp lý của 
nhà nước và thông qua sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giúp giảm sự đồng biến động, tăng tính 
thanh khoản của thị trường, nâng cao quản trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết, hoàn thiện 
các qui định pháp lý liên quan đến sở hữu nước ngoài và giúp cho sự phát triển của thị trường 
chứng khoán trong dài hạn.
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ BIẾN ĐỘNG 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỘT SỐ QUỐC GIA THÀNH VIÊN ASEAN

Nguyễn Thị Thúy Nga*

TÓM TẮT: Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình cho số liệu mảng để nghiên cứu mối liên hệ 
giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán cho một số thị trường mới nổi ASEAN, bao 
gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, thời kỳ tháng 3/2010 đến tháng 
5/2019. Mô hình POLS (Pooled Ordinary Least Square) là mô hình phù hợp với số liệu đã thu thập. Kết 
quả nghiên cứu khẳng định mối quan hệ tác động ngược chiều giữa lợi suất chỉ số thị trường chứng khoán 
đến lợi suất chỉ số thị trường chứng khoán tại 6 quốc gia trên.

Từ khóa: biến động thị trường chứng khoán, thay đổi tỷ giá hối đoái, thị trường mới nổi ASEAN, số liệu 
mảng

1. GIỚI THIỆU

Trong suốt hai thập kỷ vừa qua, các quốc gia trong nền kinh tế mới nổi đã trải qua nhiều cuộc 
khủng hoảng, phải kể đến là sự đổ vỡ thị trường chứng khoán năm 1987, khủng hoảng tiền tệ ở 
châu Á năm 1997, khủng hoảng tiền tệ Mexico năm 1994 và khủng hoảng kinh tế thế giới năm 
2008. Các sự kiện trên đã mang đến những biến động lớn trong nền kinh tế, ảnh hưởng của chúng 
đã nhanh chóng lan rộng sang các nền kinh tế mới nổi khác và làm tăng lên đáng kể biến động tỷ 
giá hối đoái; do đó mức độ rủi ro của các danh mục quốc tế thể hiện bởi thu nhập của chứng khoán 
nước ngoài trên đồng nội tệ cũng tăng theo. Mối liên kết động giữa tỷ giá hối đoái và biến động 
giá chứng khoán từ lâu đã là chủ đề thu hút nhiều nghiên cứu. Có rất nhiều cách tiếp cận kinh tế 
nghiên cứu chủ đề này để xem có hay không biến động trên thị trường ngoại hối tác động lên (hoặc 
bị ảnh hưởng bởi) hành vi trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây về 
mối liên kết động giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán có xu hướng tập trung 
vào thị trường các quốc gia phát triển, rất ít nghiên cứu tập trung vào thị trường kinh tế mới nổi. 
Tác giả tập trung vào thị trường kinh tế mới nổi ASEAN nói chung và đặc biệt là VN nói riêng để 
xem xét có tồn tại mối liên kết động giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán hay 
không? Bên cạnh đó, nghiên cứu còn xem xét liệu rằng mối liên kết động có khác nhau giữa các 
nước không cùng chế độ tỷ giá hối đoái để đưa ra những giải pháp quản lý kinh tế vĩ mô cũng như 
quản lý danh mục đầu tư quốc tế hiệu quả (Nguyễn Thị Liên Hoa, Lương Thị Thúy Hường, 2014).

* Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: nguyenthithuynga@hvtc.edu.vn
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2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

2.1 Mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán: Nền tảng lý thuyết

Những lý thuyết kinh tế từ trước đến nay cho rằng có rất nhiều cách để thị trường chứng 
khoán và thị trường ngoại hối có thể tương tác với nhau, điều đó làm cho các nghiên cứu thực 
nghiệm về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thị trường trên càng trở nên hấp dẫn hơn. Hướng tiếp 
cận lý thuyết trong các nghiên cứu thường đi theo một trong hai hình thức chính: Hướng tiếp cận 
“Flow-Oriented” (Dornbush và Fisher, 1980) và hướng tiếp cận “stock -oriented” (Branson,1983; 
Frankel, 1983).

Hướng tiếp cận “flow-oriented” khẳng định mối quan hệ tích cực (tương quan dương) giữa tỷ 
giá hối đoái và giá chứng khoán. Sự hạ giá đồng tiền địa phương (tỷ giá tăng do yết giá trực tiếp) 
dẫn đến khả năng cạnh tranh lớn hơn cho các doanh nghiệp trong nước, khi đó hàng hóa xuất khẩu 
của họ sẽ rẻ hơn trong giao dịch quốc tế. Xuất khẩu nhiều hơn sẽ gia tăng thu nhập nội địa và do 
đó giá chứng khoán của các công ty sẽ tăng do giá trị công ty được đại diện bởi hiện giá các khoản 
thu nhập trong tương lai tăng lên.

Theo hướng tiếp cận “Stock- Oriented”, tỷ giá hối đoái được xác định bởi cung và cầu của các 
tài sản tài chính như cổ phiếu hay trái phiếu. Hướng tiếp cận này công nhận tồn tại mối tương quan 
âm giữa giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái bằng cách xem xét danh mục đầu tư quốc tế đa dạng 
và vai trò của sự thay đổi tỷ giá hối đoái trong việc cân bằng cung cầu của tài sản tài chính trong 
nước và nước ngoài. Theo cách đó, sự gia tăng thu nhập giá chứng khoán trong nước sẽ dẫn đến 
đánh giá cao đồng nội tệ thông qua 2 kênh chính là trực tiếp và gián tiếp. Kênh trực tiếp quy định 
rằng khi giá chứng khoán nội địa tăng lên sẽ khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế xem xét lại lựa 
chọn danh mục đầu tư của họ. Đặc biệt hơn, họ sẽ cùng nhau mua nhiều tài sản nội địa và bán tài 
sản nước ngoài để có nhiều nội tệ sẵn sàng cho việc mua nhiều tài sản nội địa hơn, và do đó đồng 
tiền nội địa sẽ sụt giá. Ý tưởng chính cho kênh gián tiếp là sự tăng lên trong tài sản chứng khoán 
nội địa sẽ gia tăng sự giàu có. Nhu cầu gia tăng giữa các nhà đầu tư nội địa dẫn đến việc lãi suất sẽ 
cao hơn. Do đó, lãi suất cao hơn làm tăng nhu cầu nước ngoài với đồng nội tệ để mua tài sản nội 
địa mới, khi đó lần lượt dẫn đến tăng giá đồng nội tệ.

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm tính dễ biến động của tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán

Hướng tiếp cận theo lý thuyết của các tác giả hầu như không mang lại những bằng chứng 
thuyết phục để chứng minh mối quan hệ đồng thuận hay nhân quả giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng 
khoán, vì vậy đã có nhiều tác giả nghiên cứu thực nghiệm mang tính thuyết phục hơn bằng các mô 
hình kinh tế phức tạp. Các nghiên cứu tiêu biểu như Phylaktis và Ravazzolo trong “Stock prices 
and exchange rate dynamics” năm 2005 phân tích mối tương quan động ngắn hạn và dài hạn giữa 
giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái bằng cách sử dụng đồng liên kết và đa biến Granger kiểm tra 
quan hệ nhân quả đối với một số quốc gia khu vực Thái Bình Dương thời kỳ 1980 - 1998. Đầu tiên, 
các tác giả tìm thấy không có mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá hối đoái thực và thị trường chứng 
khoán nội địa ở các quốc gia. Thứ hai, nghiên cứu cũng chỉ ra thị trường chứng khoán Mỹ được 
xem là “biến nguyên nhân” quan trọng truyền dẫn các biến động đến thị trường ngoại hối và thị 
trường chứng khoán và giữa giá chứng khoán Mỹ và tỷ giá hối đoái thực của các quốc gia khu vực 
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Thái Bình Dương có mối tương quan dương cho những năm sau năm 1990. Sau cùng, nghiên cứu 
cũng chỉ ra giá cổ phiếu và thị trường ngoại hối có mối liên quan tích cực.

Flanvin và cộng sự (2008) trong nghiên cứu “On the stability of domestic financial market 
linkages in the presence of time-varing volatility” sử dụng hướng tiếp cận chuyển đổi Markov với 
các thị trường khu vực Đông Á và thấy rằng những cú sốc bắt nguồn từ thị trường chứng khoán 
hay thị trường ngoại hối và ảnh hưởng đến các thị trường khác nhau trong thời gian thị trường có 
nhiều sóng gió. Bên cạnh đó, ở thị trường các quốc gia mới nổi tác giả Chkili Walid và các cộng sự 
trong nghiên cứu “Stock market voltatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-
state switching approach” năm 2011 đã sử dụng mô hình EGARCH chuyển đổi Markov (MS 
- EGARCH) để xem xét mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán 
thời kỳ tháng 12 năm 1994 đến tháng 3 năm 2009 cho bốn thị trường là Hồng Kông, Singapore, 
Malaysia và Mexico. Kết quả của nghiên cứu cung cấp nhiều bằng chứng về tồn tại biến động bất 
đối xứng trong thị trường chứng khoán, hiệu ứng lan tỏa biến động giữa hai thị trường và mối quan 
hệ phụ thuộc của xác suất chuyển đổi trạng thái trên thị trường chứng khoán vào biến động tỷ giá 
hối đoái.

Tuy nhiên, tổng quan nghiên cứu cho thấy, chưa có nghiên cứu về số liệu mảng nào được thực 
hiện để nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán ở một nhóm 
các quốc gia trong cùng khu vực hay nhóm các quốc gia có các thị trường tài chính có những nét 
tương đồng. Nghiên cứu này thực hiện khoảng trống thực nghiệm nêu trên.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

Về số liệu giá chứng khoán, nghiên cứu tập trung vào chỉ số đại diện tương ứng với các quốc 
gia theo tháng như sau: Indonesia là Downjones Indonesia (IDDOW), Malaysia là FTSE Malaysia 
Kuala Lumpur Composite Index (KLSE), Philippines là PSEi composite (PSI), Singapore là FTSE 
Straits Times Singapore (STI), Thái Lan là SET Index (SETI) và Việt Nam là VN-Index (VNI). 
Về số liệu tỷ giá hối đoái, nghiên cứu tiến hành thu thập tỷ giá hối đoái danh nghĩa trung bình theo 
tháng của đồng tiền các quốc gia quốc gia so với USD (yết giá trực tiếp), bao gồmtỷ giá USD với 
đồng tiền các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam lần lượt là 
USD/IDR, USD/MYR, USD/PHP, USD/SGD, USD/THB, USD/VND. Số liệu chứng khoán và tỷ 
giá được niêm yết trên trang http://www.investing.com. Giai đoạn nghiên cứu từ tháng 3/2010 đến 
tháng 5/2019.Loạt chỉ số chứng khoán và tỷ giá hối đoái (yết giá trực tiếp) được thu thập và tính 
toán thành hai chỉ số là lợi nhuận tài sản thị trường chứng khoán (ri,t) và tỷ lệ thay đổi trong tỷ giá 
hối đoái (ei,t) được tính như sau:

( )
( )

, , 1

, , 1

100 ln /

100 ln /
i t it i t

i t it i t

r p p

e f f
−

−

= ×

= ×

Trong đó pi,t là chỉ số giá chứng khoán cho thị trường chứng khoán i vào thời điểm t; ri,t là lợi 
suất thị trường chứng khoán; fi,t là tỷ giá hối đoái của đồng tiền i tại thời điểm t và ei,t là tỷ lệ thay 
đổi trong tỷ giá hối đoái (tăng giá hay giảm giá danh nghĩa).
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3.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này thực hiện hồi quy theo số liệu mảng với sự trợ giúp của phần mềm STATA.

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Để thực hiện các lệnh thống kê trong STATA, các quốc gia được mã hóa: Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam lần lượt thành các ký hiệu từ 1 đến 6. Trước tiên, 
chúng ta nhìn nhận sự biến động của chỉ số thị trường chứng khoán mỗi quốc gia và biến động của 
tỷ giá đồng tiền mỗi quốc gia so với đồng Đô la Mỹ qua các Hình 1 và 2 sau đây.

0.1.20.1.2
-20-1001020-20-1001020-20-1001020
123456DensityrstockGraphs by id

Hình 1. Đồ thị chỉ số thị trường chứng khoán của các quốc gia

0.2.4.6.80.2.4.6.8
-10-50510-10-50510-10-50510
123456Densityrexchange_rateGraphs by id

Hình 2. Đồ thị tỷ giá của đồng tiền các quốc gia so với USD
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Bảng thống kê mô tả sau đây được thực hiện cho từng biến nghiên cứu theo từng quốc gia.

                                                            
   Total    .4827671 -15.52151  14.81349  4.188039       660
                                                            
       6    .5942921 -13.04414  14.81349  5.389256       110
       5    .6553132 -15.52151  8.469388   4.15059       110
       4    .0697614 -10.01739  9.383364  3.780178       110
       3    .8404959 -8.876945   13.9495    4.2579       110
       2    .2028839  -7.18949  7.280691  2.581036       110
       1    .5338562 -10.90918  12.38765  4.501593       110
                                                            
      id        mean       min       max        sd         N

Bảng 1. Mô tả thống kê chỉ số thị trường chứng khoán theo quốc gia

Các quốc gia đều lợi suất chứng khoán trung bình dương, thể hiện trong giai đoạn nghiên 
cứu 2010 đến 2019, các thị trường hoạt động đều có hiệu quả. Hiệu quả trung bình cao nhất là thị 
trường chứng khoán Philippines. Việt Nam có lợi suất chứng khoán trung bình đứng ở mức thứ 3 
trong 6 nước.

                                                            
   Total    .1523287 -7.427262  9.390473  1.768853       660
                                                            
       6    .1855504 -1.203674  6.838577  .8514963       110
       5   -.0233405 -3.787027   4.07285   1.63975       110
       4   -.0163946 -4.225367  8.214195  1.732757       110
       3    .1300045 -3.560929  3.878847  1.547899       110
       2     .227848 -7.427262  9.390473  2.399581       110
       1    .4103044 -6.795733  6.063893  2.052296       110
                                                            
      id        mean       min       max        sd         N

Bảng 2. Mô tả thống kê biến động tỷ giá theo quốc gia so với Đô la Mỹ

Các quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều lợi suất tỷ giá trung bình 
dương, trong khi Singapore và Thái Lan lại có lợi suất tỷ giá trung bình âm trong giai đoạn nghiên 
cứu 2010 đến 2019. Lợi suất trung bình cao nhất là thị trường Indonesia. Việt Nam có tỷ giá trung 
bình đứng ở mức thứ 3 trong 6 nước.

Với dữ liệu mảng như trong bài viết, có 3 mô hình có thể phù hợp là mô hình ước lượng bình 
phương tối thiểu gộp (Pooled Ordinary Least Square - POLS), mô hình với tác động ngẫu nhiên 
(Random Effect - RE) hoặc mô hình tác động cố định (Fix Effect - FE). Để lựa chọn một mô hình 
phù hợp, tác giả thực hiện qua các bước sau đây. Ở đây, tác giả lựa chọn biến phụ thuộc là lợi suất 
chỉ số thị trường chứng khoán, biến độc lập là lợi suất chỉ số ngoại hối. 

Trước tiên thực hiện hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên, thu được kết quả, như trong 
Bảng 3.
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           rho            0   (fraction of variance due to u_i)
       sigma_e    3.6754682
       sigma_u            0
                                                                                
         _cons     .6559439   .1436361     4.57   0.000     .3744223    .9374655
rexchange_rate    -1.136863   .0809644   -14.04   0.000     -1.29555   -.9781752
                                                                                
        rstock        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                                

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(1)      =     197.16

     overall = 0.2306                                         max =        110
     between = 0.0131                                         avg =      110.0
     within  = 0.2337                                         min =        110
R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =          6
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        660

Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình RE

Dựa trên kết quả ước lượng mô hình tác động ngẫu nhiên, để lựa chọn mô hình phù hợp, 
chúng ta thực hiện kiểm định sau: 

Giả thuyết H0: Mô hình POLS là phù hợp 

Đối thuyết H1: Mô hình POLS là không phù hợp 

Lời giải của bài toán kiểm định có được nhờ kết quả trong Bảng 4. 

                          Prob > chibar2 =   1.0000
                             chibar2(01) =     0.00
        Test:   Var(u) = 0

                       u            0              0
                       e     13.50907       3.675468
                  rstock     17.53967       4.188039
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        rstock[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

Bảng 4. Kết quả lựa chọn mô hình POLS

Vì giá trị xác suất rất lớn, gần 1, nên với mức ý nghĩa 5%, ta tạm thời chấp nhận giả thuyết 
H0, nên mô hình POLS là phù hợp. Tiếp theo, chúng ta thực hiện ước lượng mô hình POLS, kết 
quả như trong Bảng 5.
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         _cons     .6559439   .1436361     4.57   0.000     .3739035    .9379843
rexchange_rate    -1.136863   .0809644   -14.04   0.000    -1.295842   -.9778828
                                                                                
        rstock        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                

Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình POLS

Trong mô hình trên, các giá trị xác suất đều rất nhỏ, thể hiện các hệ số hồi quy đều có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 0.05. Bước tiếp theo chúng ta thực hiện các kiểm định cần thiết cho mô 
hình POLS. Đầu tiên là kiểm định, phương sai sai số thay đổi. Kết quả kiểm định này như trong 
Bảng 6.

                                                   
               Total        15.70      4    0.0035
                                                   
            Kurtosis         9.01      1    0.0027
            Skewness         4.37      1    0.0366
  Heteroskedasticity         2.33      2    0.3127
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.3127
         chi2(2)      =      2.33

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
White's test for Ho: homoskedasticity

Bảng 6. Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Trong mô hình trên, các giá trị xác suất lớn hơn 0.05, nên với mức ý nghĩa 0.05, ta chưa có 
cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0, tạm thời chấp nhận giả thuyết H0, nghĩa là mô hình POLS không có 
hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kiểm định tiếp theo là kiểm định hiện tượng tự tương quan, 
kết quả như trong Bảng 7.

           Prob > F =      0.6881
    F(  1,       5) =      0.181
H0: no first order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

Bảng 7. Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan

Giá trị xác suất trong kiểm định này lớn hơn 0.05, nên với mức ý nghĩa 0.05, ta chưa có cơ sở 
để bác bỏ giả thuyết H0, tạm thời chấp nhận giả thuyết H0, nghĩa là mô hình POLS không có hiện 
tượng tự tương quan.

Các ước lượng và kiểm định trên khẳng định mô hình POLS hoàn toàn phù hợp trong việc 
mô tả và phân tích tác động của lợi suất tỷ giá các nước châu Á được nghiên cứu lợi suất chỉ số thị 
trường chứng khoán tương ứng. 
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KẾT LUẬN

Như vậy mô hình mô tả mối quan hệ giữa lợi suất tỷ giá các nước châu Á được nghiên cứu 
lợi suất chỉ số thị trường chứng khoán tương ứng, trong đó có Việt Nam, giai đoạn tháng 3/2010 
đến tháng 5/2019 là:

it it itrstock 0.66 1.14* rexchange _ rate u= − +

Trong đó, itu là sai số của mô hình. Mô hình cho thấy trong giai đoạn 2010-2019, tại 6 quốc 
gia ASEAN được nghiên cứu, tác động của lợi suất tỷ giá là thống nhất tại các quốc gia, và tác 
động đó là ngược chiều đến lợi suất chỉ số chứng khoán. Các nhà đầu tư trên một hoặc cả hai thị 
trường không chỉ cần quan tâm tới diễn biến trên mỗi thị trường, mà phải quan tâm tới diễn biến 
trên cả hai thị trường và tác động qua lại giữa chúng. Thông tin trên mỗi thị trường có thể được sử 
dụng như các chỉ báo để tìm hiểu và dự báo cho hiệu quả đầu tư trên thị trường còn lại. Cụ thể, do 
hai chỉ số thị trường biến động ngược chiều, nên khi thị trường này giảm điểm, nhà đầu tư có thể 
lựa chọn đầu tư vào thị trường còn lại.
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ĐỔI MỚI CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Vương Thị Thu Hiền*

Vũ Thị Tâm Thu**

TÓM TẮT: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) ở Việt Nam thời gian qua đã có những chuyển biến tích 
cực, quy mô NSNN ngày càng mở rộng. Chính sách động viên NSNN tiếp tục được hoàn thiện, đã động 
viên hợp lý, kịp thời các nguồn lực từ sản xuất và tài nguyên, đất đai. Tuy nhiên, trong cơ cấu thu NSNN 
còn nhiều thách thức. Cơ cấu thu NSNN chưa hoàn toàn bền vững, việc thực hiện giảm thuế theo các cam 
kết hội nhập gây sức ép không nhỏ đối với nguồn thu NSNN trong tương lai. Tốc độ thu NSNN giảm dần, 
do hiệu quả nền kinh tế chưa cao. Nguồn thu NSNN chưa thực sự bắt nguồn từ kết quả sản xuất - kinh 
doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một số khoản thu không ổn định như: thu từ dầu thô, thu từ đất…Từ 
các kết quả phân tích định tính, bài viết đã đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới cơ cấu thu NSNN ở Việt 
Nam theo hướng bền vững. Bên cạnh các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế và hiện đại hóa công tác 
quản lý thuế, các giải pháp khác như cải cách cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài 
sản công, chú trọng hơn đến việc nuôi dưỡng nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 
điều hòa ngân sách… là những giải pháp quan trọng để hướng đến cơ cấu thu ngân sách bền vững.

Từ khóa: đổi mới, Ngân sách Nhà nước; Thuế; Cơ cấu thu ngân sách; Tính bền vững

ABTRACT: The structure of state budget revenue in Vietnam over the past time has had positive changes, 
the scale of state budget is increasingly expanding. The policy of encouraging the state budget continued 
to be perfected, rationally and timely mobilizing resources from production, natural resources and land. 
However, there are many challenges in the structure of state budget revenues. The structure of state 
budget revenue has not been completely sustainable, the implementation of tax reduction in accordance 
with integration commitments puts considerable pressure on future state budget revenues. The rate 
of state budget collection gradually decreased, due to low economic efficiency. State budget revenue 
has not really originated from production - business results, economic restructuring... Some unstable 
revenues such as revenue from crude oil, revenue from land ... From the results of qualitative analysis, 
the article has proposed some solutions to renovate the structure of state budget revenue in Vietnam in 
a sustainable manner. Besides solutions to complete tax policy and modernize tax administration, other 
solutions such as reforming economic structure, improving the efficiency of management and use of 
public assets, paying more attention to nourishing revenues and improving the efficiency of the budget 
stablizing system… These are important solutions to a sustainable revenue structure. 

* Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.  Tác giả nhận phản hồi:  Điện thoại: 
0935163338 - Email: vuongthuhienhvtc@gmail.com

** Kho bạc Hà Nội, Việt Nam.
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1. THỰC TRẠNG CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

1.1. Những tác động tích cực của cơ cấu thu NSNN đến tính bền vững NSNN

 Thứ nhất, cơ cấu thu ngân sách đảm bảo nguyên tắc căn bản về cân đối ngân sách là thu 
thường xuyên lớn hơn chi thường xuyên và góp phần tích lũy cho chi đầu tư phát triển. 

Hình 1. Thu thường xuyên và chi thường xuyên giai đoạn 2006 - 2018

Nguồn: Quyết toán NSNN hàng năm

Thứ hai, quy mô thu ngân sách ngày càng mở rộng. Qui mô thu ngân sách tăng cùng với sự 
phát triển nhanh chóng của nền sản xuất xã hội và cải cách hệ thống chính sách thu ngân sách, đạt 
mức 24% GDP trong những năm gần đây; qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tăng chi 
ngân sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

 Quy mô NSNN ngày càng mở rộng. Tổng thu NSNN đạt bình quân 26,34% GDP trong giai 
đoạn 2006 - 2010 (mục tiêu kế hoạch là 20 - 21% GDP) và đạt bình quân 23,56% GDP trong giai 
đoạn 2011 - 2015 (mục tiêu kế hoạch là 22 - 23% GDP). Trung bình 3 năm 2016 - 2018, tổng thu 
đạt 24,91% GDP, cao hơn so với mức bình quân 23,57% GDP của giai đoạn 2011 - 2015. 

Thứ ba, cơ cấu thu NSNN đã dịch chuyển theo hướng bền vững hơn với sự tăng dần về tỷ 
trọng của thu nội địa; thu cân đối từ XNK và thu từ dầu thô đều có xu hướng giảm. 

Chính sách động viên NSNN tiếp tục được hoàn thiện, đã động viên hợp lý, kịp thời các 
nguồn lực từ sản xuất và tài nguyên, đất đai. Cơ cấu thu NSNN ngày càng bền vững hơn theo 
hướng tăng tỷ trọng từ các nguồn thu từ sản xuất - kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn 
thu từ tài nguyên khoáng sản (dầu thô) và thu từ xuất - nhập khẩu. Tỷ trọng thu nội địa trong tổng 
thu NSNN đã tăng từ mức trung bình 67,7% giai đoạn 2011 - 2015 lên 80% giai đoạn 2016 - 2018, 
riêng năm 2018 đạt 81,67%. Tỷ trọng thu nội địa tăng do hoạt động sản xuất - kinh doanh của 
người nộp thuế có hiệu quả hơn, số lượng doanh nghiệp mới thành lập gia tăng, Nhà nước áp dụng 
các ưu đãi thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện 
cho sản xuất - kinh doanh phát triển thuận lợi.
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 Tỷ trọng thu dầu thô giảm còn 3 - 4% tổng thu NSNN, so với trung bình 13,4% của giai 
đoạn 2011 - 2015. Thu từ dầu thô giảm do giá dầu thô trong giai đoạn vừa qua ở mức thấp và nỗ 
lực cơ cấu nền kinh tế thông qua việc giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, trong đó có dầu 
thô. Tỷ trọng thu cân đối từ hoạt động xuất - nhập khẩu so với tổng thu NSNN giảm trung bình 
từ 20,06% giai đoạn 2006 - 2010 xuống còn 17,7% giai đoạn 2011 - 2015 và hơn 14% giai đoạn 
2016 - 2018. Tỷ trọng thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu trong các năm gần đây ngày càng giảm 
do Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện cắt giảm thuế quan theo lộ trình.

Hình 2. Cơ cấu thu NSNN theo nguồn, 2011 - 2018 (%)

Nguồn: Tính toán theo số liệu Bộ Tài chính

Thứ tư, trong cơ cấu thu NSNN theo các thành phần kinh tế, thu từ doanh nghiệp FDI và thu 
từ DNNN đang có xu hướng giảm, trong khi thu từ khu vực ngoài quốc doanh có xu hướng tăng 
lên và chiếm tỷ trọng ngày càng cao, trở thành khu vực có tỷ trọng cao nhất trong hai năm 2017 - 
2018 cho thấy hiệu quả của chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. 

Hình 3. Thu từ các khu vực kinh tế trong giai đoạn 2006 - 2018

          Nguồn: Quyết toán NSNN hàng năm
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Thứ năm, trong các khoản thu nội địa, tỷ trọng nguồn thu từ thuế vẫn chiếm lớn nhất. Số thu 
từ thuế, phí, lệ phí (bao gồm cả dầu thô) trung bình giai đoạn 2006 - 2018 đạt 22,69% GDP; mức 
thu ngân sách từ thuế, phí, lệ phí (không bao gồm dầu thô) đạt trung bình 19,23% GDP trong cả 
giai đoạn và có xu hướng tăng trong những năm gần đây. 

Hình 4. Cơ cấu thu NSNN theo khoản thu (%) giai đoạn 2006 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bộ Tài chính các năm 

Thứ sáu, các khoản thu từ thuế cũng được cải thiện theo hướng hợp lý hơn.  Thuế gián thu 
ngày càng đóng vai trò quan trọng, tỷ trọng các khoản thuế trực thu giảm dần trong thu ngân sách, 
nhằm thực hiện chính sách kiến tạo lại môi trường đầu tư, kinh doanh doanh để thúc đẩy sự phát 
triển của doanh nghiệp. 

Hình 5. Tỷ trọng thuế tiêu dùng và thuế thu nhập trong cơ cấu thu NSNN (%)

Nguồn: Tính toán từ số liệu công khai ngân sách của Bộ Tài chính

Bên cạnh các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, nhờ đẩy mạnh việc quản lý, khai thác và sử dụng 
tài sản công, đặc biệt là đất đai, số thu từ việc khai thác nguồn lực tài sản công cũng tăng dần qua 
các năm. Số thu từ tiền sử dụng đất năm 2018 ước đạt 146,6 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với 
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năm 2011; số thu từ tiền thuê đất năm 2018 ước đạt 32 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với năm 
2011.

Thứ bảy, cơ cấu các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được 
phân định rành mạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tỷ trọng thu ngân sách địa 
phương hưởng theo phân cấp có xu hướng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương 
và khuyến khích các địa phương tăng cường quản lý thu thuế. Thu ngân sách địa phương (NSĐP) 
có xu hướng tăng cả về quy mô và tỷ trọng, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương (NSTW) 
được bảo đảm.

Hình 6. Cơ cấu thu NSNN theo phân cấp giai đoạn 2006 - 2017

Nguồn: Tính toán từ Quyết toán NSNN nhiều năm

1.2. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA CƠ CẤU THU NSNN ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG NSNN

Thứ nhất, cơ cấu thu NSNN chưa hoàn toàn bền vững, nhất là tỷ trọng thu từ xuất -nhập khẩu 
còn cao, khoảng 15% tổng thu NSNN. Việc thực hiện giảm thuế theo các cam kết hội nhập gây sức 
ép không nhỏ đối với nguồn thu NSNN trong tương lai.

Thứ hai, cơ cấu thu không thường xuyên chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu NSNN, trung 
bình 10,52% trong giai đoạn 2016 - 2018. Mặc dù thu ngân sách nhiều năm vượt dự toán nhưng 
chủ yếu nhờ vào các khoản thu không thường xuyên. Trung bình giai đoạn 2011 - 2018, vượt thu 
không thường xuyên chiếm 62% tổng số vượt thu NSNN. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu không 
thường xuyên là thu tiền sử dụng đất. Khoản thu này luôn vượt dự toán rất nhiều và có tỷ trọng 
ngày càng cao trong tổng thu NSNN, tăng từ 6,5% năm 2014 lên 11,1% năm 2018.  Điều này cho 
thấy NSNN vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các nguồn thu không bền vững. 

Hơn nữa, số liệu thu ngân sách thường xuyên bao gồm cả các khoản thu khác, trong khi 
những khoản này khó có thể coi là thu thường xuyên. Về bản chất, các khoản thu này là tiền bán 
tài sản (chủ yếu là đất), đây là nguồn thu rất không bền vững. Trong tương lai gần, nguồn thu này 
sẽ nhanh chóng cạn kiệt và ảnh hưởng lớn đến bền vững NSNN nếu không có phương án bù đắp 
bội chi hiệu quả hơn. Nếu loại bỏ những khoản thu này thì nguyên tắc bền vững NSNN trong giai 
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đoạn vừa qua không được đảm bảo.

 Thứ ba, quy mô thu ngân sách có xu hướng giảm dần, trong khi nhu cầu chi vẫn rất lớn, 
dẫn tới cân đối thu - chi NSNN ngày càng căng thẳng. Nguồn thu NSNN chưa thực sự bắt nguồn 
từ kết quả sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số khoản thu không ổn định như 
thu từ bán dầu thô, thu từ đất…

 Thứ tư, cơ sở nền tảng động viên nguồn thu vào NSNN chưa vững chắc. Tuy thu NSNN 
có sự tăng trưởng khá qua từng năm và cơ cấu nguồn thu đã có sự cải thiện. Nhưng cơ cấu nguồn 
thu trong nước tăng chậm và chưa bù đắp được đủ nhu cầu chi do hiệu quả nền kinh tế còn thấp; 
nguồn thu NSNN chưa thực sự bắt nguồn từ kết quả sản xuất, kinh doanh, từ hiệu quả chuyển dịch 
cơ cấu nền kinh tế, còn phụ thuộc nhiều vào các khoản thu phụ thuộc yếu tố bên ngoài (như thu từ 
bán dầu thô, thu thuế xuất nhập khẩu,… ); ngân sách địa phương phụ thuộc nhiều vào nguồn thu 
từ đất, từ xổ số kiến thiết và trợ cấp của ngân sách cấp trên.

 Tốc độ thu NSNN giảm dần, do hiệu quả nền kinh tế chưa cao. Nguồn thu NSNN chưa thực 
sự bắt nguồn từ kết quả sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số khoản thu không 
ổn định như thu từ bán dầu thô, thu từ đất…

 Thứ năm, trong cơ cấu thu NSNN theo thành phần kinh tế, đóng góp từ các DNNN sụt 
giảm mạnh mẽ, tỷ lệ đóng góp của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có xu 
hướng giảm (một phần do các hoạt động chuyển giá). Trong cơ cấu theo khu vực, tỷ trọng thu 
từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp. Trong giai đoạn 2013 - 2018, thu từ khu vực công 
thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ chiếm tỷ trọng 17 - 19% tổng thu NSNN, chưa đạt 
được 20% tổng thu NSNN. Do đặc trưng của khu vực kinh tế này là phần lớn các doanh nghiệp quy 
mô vừa và nhỏ, vốn mỏng, sức cạnh tranh yếu, nên kết quả sản xuất - kinh doanh phục hồi chậm. 
Ngoài ra, khả năng chấp hành quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ cũng còn hạn chế, khá nhiều 
doanh nghiệp chưa tuân thủ tốt việc thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN, thất thu từ khu vực này còn 
tương đối lớn, nếu áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả hơn thì sẽ góp phần tăng số thu, tăng tỷ 
trọng đóng góp của khu vực ngoài quốc doanh trong tổng thu NSNN.

 Thứ sáu, cơ cấu thu NSNN của Việt Nam theo sắc thuế còn chưa cân đối so với yêu cầu 
của một cơ cấu thu bền vững, chưa ổn định thể hiện việc sử dụng chưa thật có hiệu quả nguồn lực 
quốc gia. Tỷ trọng thuế gián thu tuy khá tương đồng với các nước đang phát triển có thu nhập thấp 
song vẫn là khá cao xét theo xu thế phát triển; tỷ trọng thuế TNCN quá thấp; tỷ trọng thuế TNDN 
khá cao, thể hiện gánh nặng thuế đối với các doanh nghiệp còn lớn; tỷ trọng thuế tài sản còn thấp 
thể hiện chưa khai thác hết khả năng tăng thu...

 Thứ bảy, trong cơ cấu thu NSNN theo phân cấp, tỷ trọng thu NSTW ngày càng giảm và 
nhiều khả năng sẽ không đạt được mục tiêu 60% - 65% trong giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ trọng thu 
ngân sách của các địa p hương tăng lên đáng kể nhưng không xuất phát từ việc thay đổi phân cấp 
ngân sách theo hướng để lại nguồn thu nhiều hơn cho địa phương mà chủ yếu do các địa phương 
tập trung khai thác các nguồn thu được phân chia 100% cho NSĐP. Cơ cấu thu theo phân cấp còn 
chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa gắn được quyền hạn với trách nhiệm của cấp chính quyền 
địa phương (theo nguyên tác nên gắn thu trên địa bàn với chi trên địa bàn để tăng cường trách 
nhiệm giải trình, hiệu qủa, hiệu lực của các quyết định thu - chi).
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 Thứ tám, thu ngân sách có sự chênh lệch rất lớn giữa các vùng miền trên cả nước. Khu vực 
đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai khu vực nổi bật và đóng góp nhiều nhất cho thu 
ngân sách.

Bảng 2.5. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam phân chia theo vùng miền giai đoạn 
2011  - 2016

                                                                                                                          Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 
2011

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Miền núi phía Bắc 34.401 42.443 48.418 52.156 60.099 67.436
Đồng bằng sông 
Hồng 

288.843 313.217 354.592 360.683 423.383 444.159

Bắc Trung Bộ và 
duyên hải miền 
Trung 

111.761 122.944 136.686 151.043 161.937 181.674

Tây Nguyên 19.102 22.716 21.902 21.009 20.824 24.255
Đông Nam Bộ 318.264 431.732 448.062 472.051 478.738 508.149
Đồng bằng sông 
Cửu Long 

51.947 58.305 67.065 63.294 72.802 85.587

Nguồn: Quyết toán NSNN hàng năm

Sự phát triển quá chênh lệch dẫn đến NSNN không tận dụng được hết tiềm năng phát triển 
kinh tế của các vùng, liên kết kinh tế trên cả nước chưa hiệu quả, phân phối nguồn lực không công 
bằng. Bền vững ngân sách chỉ tồn tại ở số ít tỉnh, thành phố nằm trong những vùng kinh tế thuận 
lợi hơn.

Nguyên nhân của những tác động tiêu cực

Một là, do nền kinh tế Việt Nam còn yếu cả về trình độ sản xuất, quản lý và năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân 
sâu xa làm cho nguồn thu NSNN ở Việt Nam trong thời gian qua còn chưa đảm bảo cơ cấu thu 
theo hướng bền vững.

Hai là, hạn chế về năng lực cạnh tranh quốc gia. Báo cáo thường niên về năng lực cạnh tranh 
toàn cầu (2017 - 2018) được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) , mặc dù vị thế của Việt 
Nam đã có nhiều cải thiện, nhưng so về mức độ và thứ hạng cải thiện thì Việt Nam chỉ trên Lào, 
Campuchia và Philippines. Môi trường kinh doanh của Việt Nam còn nhiều hạn chế, chủ yếu là: 
Tiếp cận tài chính; Chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề tham nhũng, đạo đức nghề nghiệp, quy định 
về thuế, cơ sở hạ tầng…

Ba là, trụ cột tăng trưởng chưa thực sự bền vững, tập trung vào một số ngành, một số doanh 
nghiệp có số thu ngân sách lớn, sản phẩm xuất khẩu cao, đóng góp cho tăng trưởng nhiều.
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Điều đó chưa làm nên tính bền vững của cả một nền kinh tế. Tính kết nối doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thực sự chưa hiệu quả; những doanh nghiệp lớn 
chưa tạo ra hiệu ứng lan tỏa và kết nối một chuỗi giá trị tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Bốn là, quá trình chuyển đổi nhanh chóng của Việt Nam đang định hình lại những lựa 
chọn về chính sách tài khóa. Quá trình chuyển đổi của Việt Nam với đặc trưng là từng bước trở 
thành nước thu nhập trung bình, dân số già đi, mở cửa nhiều hơn, phân cấp nhanh hơn, cũng đem 
lại những thách thức mới cho các vấn đề tài chính - ngân sách. Đồng thời, sự chuyển đổi này dẫn đến 
nhu cầu chi tiêu tăng cao, nguồn thu tăng chậm lại và dư địa ngân sách bị thu hẹp. Mở cửa hội nhập 
sâu vào nền kinh tế thế giới dẫn đến nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm, đồng thời cũng 
làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Chính sách tài khoá, bao gồm nhiều 
chính sách ưu đãi thuế nhằm đối phó tác động của các cú sốc, thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng cũng 
tác động đến số thu trước mắt, dẫn đến tăng thu có xu hướng chậm lại trong những năm gần đây.

Năm là, do hệ thống pháp lý và cơ chế chưa hoàn chỉnh, đồng bộ.  Phạm vi điều tiết vĩ mô 
của các chính sách thu NSNN, nhất là các sắc thuế, còn hẹp, chưa bao quát được các hoạt động của 
nền kinh tế. Diện chưa thu thuế, ưu đãi thuế còn nhiều. Việc có danh mục ưu đãi thuế nhiều, phức 
tạp có thể dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng và cũng gây khó khăn trong kiểm soát và quản lý 
thu thuế do phải xác định diện thu thuế và diện miễn thu thuế. Việc thực hiện miễn, giảm thuế, cắt 
giảm, bãi bỏ hàng trăm khoản phí, lệ phí, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, giảm thuế suất 
thuế TNDN cho các doanh nghiệp…. đã phần nào ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trong ngắn 
hạn.

Sáu là, do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, trong đó việc thực 
hiện cắt giảm thuế suất theo các cam kết của các Hiệp định Thương mại tự do và các Hiệp định đối 
tác kinh tế khu vực và thế giới, dẫn đến việc cắt giảm nhiều dòng thuế nhập khẩu, làm giảm mạnh 
nguồn thu NSNN.

Bảy là, do năng lực và tổ chức bộ máy quản lý thu thuế cũng như trình độ cán bộ thuế còn 
hạn chế. Điều này tạo thành những khó khăn nhất định cho cán bộ trong việc xây dựng luật pháp, 
hoạch định chính sách cũng như thực hiện việc quản lý đối với các yếu tố nước ngoài khi Việt Nam 
mở cửa, hội nhập. Một phần do hậu quả về cơ cấu của nền kinh tế và một phần do nguồn nhân lực 
chất lượng thấp nên công tác phối hợp tất cả các yếu tố hình thành nên một hệ thống hành chính 
về thuế hiệu quả gặp rất nhiều khó khăn. 

Tám là, do cơ chế phân phối thu nhập không đều, không đảm bảo sự cân bằng. Đây không 
phải là tình trạng riêng có ở Việt Nam mà ở các nước đang phát trển nói chung. Phân phối thu nhập 
không đều dẫn đến hai điều cần lưu ý: thứ nhất, phân phối đó đem lại nguồn thu thuế cao, những 
tầng lớp thu nhập cao bị đánh thuế cao hơn đáng kể so với tầng lớp thu nhập thấp. Hai là, do sức 
mạnh kinh tế, nhất là sức mạnh chính trị được tập trung vào tầng lớp thu nhập cao nên những người 
đóng thuế giàu có có khả năng ngăn chặn những cải cách thuế mà ảnh hưởng không tốt đến họ. 
Hơn nữa, với đặc điểm là một nước nông nghiệp, 80% dân số là nông dân, thu nhập của dân cư còn 
thấp, thu nhập từ tiền lương chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập quốc dân nên dẫn đến kết 
quả tất yếu là số lượng đối tượng nộp thuế TNCN còn ít. Đồng thời, hệ thống thanh toán chủ yếu 
ở Việt Nam còn dưới hình thức tiền mặt đã hạn chế đến khả năng kiểm soát thu nhập, chi phí và 
các yếu tố liên quan đến việc xác định doanh thu tính thuế/thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp. 
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Điều này giải thích vì sao thuế thu nhập cá nhân và thuế tài sản ít khi được khai thác sử dụng và ở 
các nước đang phát triển và hệ thống thuế hiếm khi đạt được hiệu quả- đây là tình trạng chung ở 
các nước đang phát triển cũng như ở Việt Nam.

Chín là, tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế còn tiếp diễn. Lợi dụng tình hình kinh tế khó 
khăn, không ít doanh nghiệp đã gian lận thuế thông qua kê khai thu nhập giảm để nộp thuế ít, khai 
lỗ để trốn thuế. Đặc biệt, tình trạng chuyển giá ngày càng tinh vi, hiện tượng doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài kê khai lỗ khá phổ biến, trong đó có nhiều doanh nghiệp kê khai lỗ liên tục 
nhưng vẫn tiếp tục mở rộng kinh doanh. 

2. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Một là, để cải cách cơ cấu thu NSNN cần tập trung vào vấn đề quan trọng là đẩy mạnh cải 
cách cơ cấu kinh tế, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức 7 - 8%, trong đó giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng 14 - 15%, giá trị dịch vụ tăng 8%. Trong một thời gian nhất định, với chính sách thu và 
chất lượng công tác quản lý thu tương đối ổn định thì kinh tế sẽ tăng trưởng cao và phát triển bền 
vững. Đây là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất để tăng thu và cải cách cơ cấu nguồn thu ngân sách. 

 Tuy nhiên, chính sách động viên của thuế cần tôn trọng kỷ luật tài chính tổng thể. Nguồn 
lực tài chính của nền kinh tế là giới hạn, do vậy mức huy động của thuế cũng phải có giới hạn. 
Với thực trạng là một nước đang phát triển, nhu cầu chi tiêu của ngân sách rất lớn và áp lực cân 
đối ngân sách là không nhỏ, nhưng không phải vì vậy mà tận thu để bù đắp chi. Làm như vậy sẽ 
phá vỡ tính kỷ luật tài chính tổng thể, gây kìm hãm, không kích thích đầu tư, tiết kiệm của doanh 
nghiệp và dân cư. Việc cải cách cơ cấu nguồn thu cần thực hiện từng bước theo định hướng.

Theo đó, để tái cơ cấu nền kinh tế có hiệu quả nhằm tác động đến nguồn thu NSNN bền vững, 
cần thực hiện các giải pháp cơ bản sau đây:

- Cải cách thể chế để tạo ra môi trường cạnh tranh hơn, sân chơi công bằng hơn, tránh tình 
trạng độc quyền. Cần có sự thay đổi quan điểm về vai trò của Nhà nước và khu vực Nhà nước trong 
nền kinh tế. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước cần phải giảm thiểu và đi đến loại bỏ để nhường chỗ 
cho khu vực tư nhân đảm nhiệm vai trò chủ chốt tạo ra sản lượng.

- Tái phân bổ nguồn lực. Cần tái phân bổ nguồn lực, chuyển dịch lao động dư thừa sang các 
khu vực có năng suất cao hơn. Cải thiện năng suất lao động thông qua các chuyển dịch từ khu vực 
có năng suất kém sang khu vực có giá trị gia tăng cao hơn. Hiện nay, lao động dư thừa đang nằm 
nhiều trong nông nghiệp và kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình. Việc dư thừa này tạo điều kiện để 
tăng năng suất, tái phân bổ nguồn lực. 

- Hình thành xã hội sáng tạo. Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là một trong 
những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam để thúc đẩy dự phát triển kinh tế, tăng nguồn thu 
bền vững cho NSNN. Tăng năng suất lao động là yếu tố quyết định đến sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp và của nền kinh tế, năng suất lao động cao đồng nghĩa với phát triển nhanh và bền vững, 
chống tụt hậu so với các nước trong khu vực. Theo đó, sáng tạo là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng 
trưởng và cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tích lũy vốn, phát triển nguồn nhân lực, định hướng 
xuất khẩu. Mọi sáng kiến dù là nhỏ nhất cũng cần được xã hội nuôi dưỡng và trân trọng mới có 
nền tảng để tăng năng suất lao động, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. 
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- Phát triển khu vực tư nhân để trở thành cốt lõi của nền kinh tế. Việt Nam cần kiên trì theo 
đuổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng là năng suất lao động và đổi mới sáng tạo. Giải pháp 
nhanh và hiệu quả nhất là để tăng năng suất lao động là thu hút FDI vào các hoạt động dịch vụ, 
sản xuất công nghiệp và nông nghiệp có giá trị cao hơn. Đồng thời, kết nối những doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong nước với các tập đoàn đa quốc gia thông qua trao đổi thông tin, cải tiến kỹ năng 
và chuyển giao công nghệ.

- Cần tạo ra hiệu ứng lan tỏa và kết nối một chuỗi giá trị tạo liên kết với giữa doanh nghiệp 
nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh; Giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa… để đảm bảo sự phát triển 
kinh tế mang tính ổn định và bền vững.  

- Cần có những thay đổi theo hướng gia tăng yếu tố công nghệ để có thêm phần giá trị gia 
tăng và vị trí tốt hơn, cao hơn trong chuỗi giá trị sản phẩm. Cần có chiến lược phát triển công nghệ 
quốc gia rõ ràng với hệ thống các chính sách nhằm khuyến khích nhập, tiếp thu ứng dụng và phát 
triển công nghệ trong sản xuất. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì nó sẽ tự động giải tỏa áp lực tăng 
trưởng  phải dựa vào vốn, một nhược điểm lớn trong mô hình tăng trưởng hiện nay. Việc phát triển 
và ứng dụng công nghệ sẽ giúp cải thiện được cấu trúc của nền kinh tế dựa chủ yếu vào các lĩnh 
vực nguyên khai (khai khoáng và nông nghiệp). Thay vào đó tạo dựng và phát triển được lĩnh vực 
công nghệ chế tạo, một cơ sở quyết định cho tăng trưởng bền vững  trong tương lai.

- Chiến lược hướng về xuất khẩu theo hướng khai thác thị trường toàn cầu là yếu tố quan 
trọng để phát huy hết tiềm năng của nền kinh tế. Đầu tư công cần được thay đổi theo hướng giảm 
để nhường chỗ cho đầu tư tư nhân.  

 Hai là, tăng cường thu NSNN từ nội lực nền kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc từ các nguồn 
thu từ dầu thô. Cải cách thuế cần tập trung vào việc thu hẹp những bóp méo của thuế, đi đôi với 
việc mở rộng cơ sở thuế và giảm thuế suất. Đồng thời, chính sách thuế phải bao quát hết tất cả 
nguồn thu, cần đưa vào áp dụng các loại thuế mới để quản lý nguồn thu và nâng cao vai trò điều 
tiết. Rà soát lại các loại thuế đang áp dụng đối với từng lĩnh vực cụ thể để đảm bảo thu công bằng, 
thu nhiều hơn đối với những nhóm ngành nhiều lợi nhuận nhưng lại đóng góp thuế chưa tương 
xứng. Chú trọng thuế môi trường, thuế tài nguyên…

Mở rộng cơ sở thu thuế GTGT: Thông lệ quốc tế thường chỉ có một mức thuế suất GTGT 
duy nhất và diện miễn giảm rất hạn chế. Trong khi đó, Việt Nam hiện quy định 26 nhóm mặt hàng 
không chịu thuế GTGT, 15 nhóm mặt hàng chịu thuế 5%, còn các mặt hàng còn lại chịu thuế 10%. 
Điều này không chỉ làm hẹp cơ sở thuế mà còn làm ngắt chuỗi khấu trừ đầu vào đầu ra thuế GTGT, 
gây phức tạp cho công tác quản lý. Để xử lý các vấn đề này, cần cân nhắc từng bước thu hẹp danh 
mục các mặt hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT, chuyển các mặt hàng chịu thuế 5% sang 10%, 
tiến tới áp dụng thuế suất thuế GTGT duy nhất 10%. Các biện pháp này ước tính có thể giúp tăng thu 
thuế GTGT so hiện nay lần lượt là khoảng 1,3%, 0,4% và 11,1%.

Mở rộng cơ sở thu thuế TNDN và rà soát các hình thức ưu đãi thuế : Việc rà soát và điều 
chỉnh hợp lý các quy định ưu đãi thuế là cần thiết nhằm phát huy đúng hiệu quả của các chính sách 
ưu đãi, tránh ưu đãi không phù hợp, dàn trải, gây lãng phí nguồn lực, đồng thời đảm bảo công khai, 
minh bạch và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp mà không làm ảnh 
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hưởng môi trường kinh doanh chung của Việt Nam, do mức thuế suất TNDN hiện nay đã giảm khá thấp 
và cạnh tranh so với các quốc gia khác. Ngoài sử dụng công cụ ưu đãi thuế, tăng cường cải thiện 
môi trường kinh doanh cũng là biện pháp quan trọng giúp thu hút đầu tư dựa trên lợi thế cạnh tranh 
thực sự của Việt Nam. Kết quả đánh giá một cách có hệ thống về tác động của các chính sách ưu 
đãi thuế đối với việc thu hút đầu tư và mở rộng cơ sở thuế cũng sẽ hỗ trợ cho các quyết định chính 
sách tài chính của Quốc hội và Chính phủ trong thời gian tới.

Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: Ở Việt Nam, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt còn tương 
đối thấp đối với một số mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng (ví dụ như thuốc lá, rượu, bia). 
Từng bước tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những mặt hàng này không chỉ giúp huy 
động thu được cao hơn, mà còn hạn chế được những thói quen không lành mạnh. Từng bước mở 
rộng phạm vi áp dụng và tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng lựa chọn 
sẽ đem lại tác động tích cực đối với ngân sách về huy động thu, đồng thời thay đổi thói quen của 
người tiêu dùng theo hướng giảm tiêu dùng các mặt hàng không có lợi cho sức khỏe và môi trường. 
Ví dụ, Ngân hàng Thế giới ước tính một mức tăng hợp lý nhưng mạnh hơn so với tốc độ tăng thuế 
suất thuế thuốc lá theo quy định hiện hành16 sẽ giúp tăng 12% số thu từ các sản phẩm thuốc lá chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm mức tiêu thụ thuốc lá trên mỗi người lớn khoảng 10%, từ năm 2016 
tới năm 2020.

Mở rộng cơ sở thu thuế TNCN phù hợp với thông lệ quốc tế: Quy định hiện nay về việc 
xác định số thuế phải nộp theo các bậc thuế suất hiện còn phức tạp, bên cạnh đó chính sách thuế 
TNCN cũng chưa bao quát các nguồn thu nhập thuộc diện chịu thuế một cách hợp lý như thu nhập từ 
chuyển nhượng tài nguyên số, hoạt động thương mại điện tử hay thu nhập từ trúng thưởng xổ số với 
giá trị trúng thưởng lớn,... Trong thời gian tới, chính sách thuế TNCN cần được điều chỉnh theo 
hướng mở rộng cơ sở thu thuế, điều chỉnh số lượng thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế và đối 
tượng nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật, khuyến khích tổ chức hoạt động theo hình thức 
doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch và tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế.

Xây dựng hệ thống thuế tài sản hiện đại: Nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế tài sản 
thống nhất thay cho chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp 
hiện hành, mở rộng đối tượng thu thuế tài sản đối với tài sản gắn liền với đất và các tài sản có giá 
trị khác, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế, đưa 
thuế tài sản trở thành một trong những nguồn thu quan trọng và ổn định cho ngân sách nhà nước, đặc 
biệt là nguồn thu này cần được phân cấp cho ngân sách địa phương hưởng, đồng thời nâng cao động lực 
sử dụng đất đai và tài sản hiệu quả hơn.

Hợp lý hóa các chính sách thu liên quan đến tài nguyên và bảo vệ môi trường: (a) Đối với 
thuế tài nguyên: cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu, 
bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến, góp phần khuyến khích khai 
thác hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm và bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia; (b) Đối với thuế bảo 
vệ môi trường: cần nghiên cứu bổ sung đối tượng chịu thuế, thời điểm tính thuế, điều chỉnh khung, mức 
thuế suất đảm bảo phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới dựa theo mức 
độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa và các thông lệ quốc tế, khuyến khích sản xuất, sử 
dụng, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường, góp phần động viên nguồn thu cho NSNN.
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Bốn là, tăng cường các biện pháp quản lý của cơ quan thuế. Cần tiếp tục rà soát có hệ thống 
và thực hiện tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, chuyển sang các hoạt động quản lý thuế dựa trên 
thông tin minh bạch và áp dụng kiểm tra dựa trên rủi ro để quản lý tuân thủ tốt hơn. Nếu được triển 
khai đầy đủ, các biện pháp trên không chỉ giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả quản lý thuế để 
tối đa hóa số thu mà còn giảm được chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và cải thiện môi trường kinh 
doanh một cách căn bản. Các biện pháp cải cách khác cần được tiến hành bao gồm nghiên cứu khả 
thi để thành lập một bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn theo đúng nghĩa, theo thông lệ quốc tế tốt nhất. 
Ngoài ra, Tổng cục Thuế cần tăng cường phối hợp với Quỹ bảo hiểm xã hội trong thu thuế TNCN 
và đóng góp bảo hiểm xã hội, theo hướng giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thu đóng góp bảo hiểm 
xã hội thay cho Quỹ bảo hiểm xã hội.

Hiện đại hóa công tác quản lý thu (mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử, khai thuế qua mạng 
cho các doanh nghiệp, triển khai nộp thuế điện tử…), đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, vừa 
tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, vừa tập trung đầy đủ kịp thời nguồn thu vào NSNN.

Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công. Tài sản công là một bộ phận 
quan trọng trong tổng nguồn của cải của mỗi quốc gia. Quản lý và khai thác tài sản công tốt sẽ góp 
phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh 
tế - xã hội, giảm thiểu rủi ro tài khóa, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tài khóa gặp nhiều khó khăn, 
quá trình chuyển đổi mục đích và quyền sử dụng tài sản đang diễn ra nhanh chóng. Thông lệ quốc tế tốt 
cho thấy khai thác tốt hơn một đồng từ tài sản công sẽ giúp giảm vay nợ, tăng chi hay hạn chế đánh 
thuế một đồng tương ứng. Đây cũng là nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình tái cấu 
trúc và chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường, khuyến khích đầu tư, đồng thời tăng niềm 
tin của người dân và cộng đồng quốc tế vào khả năng quản lý của quốc gia. 

Theo đó: (i) Phân loại tài sản công làm cơ sở cho việc thiết kế chính sách quản lý cho phù 
hợp, từ đó cải thiện, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý; (ii) Chuyên nghiệp hóa công tác quản lý 
đặc biệt với tài sản mang tính thương mại; (iii) Tạo một khuôn khổ pháp lý và thể chế đồng bộ làm 
nền tảng cho việc cải thiện, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản; (iv) Gắn giao quyền với 
việc tăng cường trách nhiệm giải trình về hiệu quả sử dụng tài sản công; (v) Cải thiện, tăng cường 
các hệ thống thông tin quản lý và báo cáo tài sản công; 

Sáu là, chú trọng hơn đến việc nuôi dưỡng nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 
thống điều hòa ngân sách. Cần tạo ra các động lực mới để kích thích kinh tế phát triển, thông qua 
việc ưu tiên đầu tư hơn vào các ngành kinh tế có tiềm năng (như đã thảo luận các phần trên). Các 
biện pháp này sẽ giúp duy trì động lực tăng trưởng công bằng của quốc gia đồng thời đem lại tác 
động tích cực qua các chính sách tái phân phối giữa các địa phương. Rủi ro hiện nay là khoảng 
cách giữa địa phương nghèo và địa phương khá giả ngày càng rộng ra, vì các địa phương nghèo kém 
phát triển về kinh tế do vậy có xu hướng thu kém hơn. Cần có cơ chế hợp lý hơn để các địa phương 
nghèo không trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn bổ sung của ngân sách trung ương.

Cần nâng cao tự chủ về thu và tiềm năng thu của các địa phương. Trong giai đoạn 2011-2015, 
theo phân cấp ngân sách, có 13 trên 63 địa phương có khả năng chủ động cân đối được ngân sách của 
mình và có điều tiết về ngân sách trung ương. Các địa phương còn lại (50 địa phương), mặc dù đã 
được giữ lại toàn bộ số thu trên địa bàn (trừ thu từ dầu thô và thu xuất nhập khẩu) nhưng vẫn phải 
nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương để đảm bảo nhiệm vụ chi, bình quân lên đến 40% tổng 
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chi của các địa phương đó. 

Do vậy, để nâng cao tự chủ về thu và tiềm năng thu của các địa phương: (i)  Thứ nhất là cần 
cân nhắc tạo thêm cơ hội nâng cao tự chủ về thu cho các địa phương. Chẳng hạn như áp dụng thuế 
bất động sản hiện đại (là sắc thuế rất phổ biến ở cấp địa phương trên toàn thế giới), tạo điều kiện 
cho phép các tỉnh áp dụng một cách thận trọng phụ thu trên một số sắc thuế (như thuế thu nhập cá 
nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ), đồng thời nâng cao tự chủ cho các địa phương 
trong việc xác định mức phí trên địa bàn. Các biện pháp đó có thể giúp đem lại nguồn lực bổ sung, 
đặc biệt ở các địa phương có tiềm năng tăng trưởng cao. (ii) Hai là, cơ chế phân chia nguồn thu 
đối với một số sắc thuế lớn cũng cần được rà soát lại để công bằng và minh bạch hơn. Theo kinh 
nghiệm quốc tế, cơ chế phân chia nguồn thu công bằng hơn sẽ khuyến khích địa phương phát 
triển kinh tế đồng đều hơn. Theo Luật NSNN (2015), thuế gián thu (như thuế GTGT và TTĐB) 
vẫn được phân chia ở địa phương có cơ sở sản xuất trong khi đó đây thực chất là thuế hàng hóa 
do người tiêu dùng (ở các địa phương) nộp. Khuyến nghị ở đây là cần tiếp tục nghiên cứu phương 
thức phân chia các nguồn thu này một cách hợp lý hơn. Theo kinh nghiệm quốc tế, một số nước 
phân chia nguồn thu từ thuế GTGT dựa trên công thức (ví dụ theo dân số ở địa phương, GDP và/
hoặc mức tiêu dùng theo đầu người). 

KẾT LUẬN

Bài viết phân tích thực trạng cơ cấu thu ngân sách ở Việt Nam trong giai đoạn 2006- 2018, chỉ 
ra những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân của cơ cấu thu ngân sách ảnh hưởng đến 
tính bền vững của NSNN. Một số giải pháp được bài viết đề xuất như hoàn thiện hệ thống chính 
sách thuế để tăng thu NSNN theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng, mở rộng cơ sở thuế, thu hẹp 
các trường hợp ưu đãi thuế…. hay hiện đại hóa công tác quản lý thuế; cải cách cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng trưởng bền vững… là những giải pháp mà bài viết cũng chú trọng nhằm đổi mới cơ 
cấu thu ngân sách ở Việt Nam theo hướng bền vững. 
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KIỂM SOÁT CHI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM NHẰM ĐẢM BẢO SỰ TĂNG TRƯỞNG 
BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Hà*

TÓM TẮT:  Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển  cả về chất lượng 
và qui mô, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đảm bảo sự tăng trưởng 
bền vững trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, không chỉ tập trung mở rộng thị phần, tăng 
trưởng doanh thu phí bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần phải kiểm soát chi phí hoạt 
động kinh doanh, trong đó có chi phi bồi thường bảo hiểm - là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn. Các doanh 
nghiệp bảo hiểm không chỉ phải đảm bảo bồi thường cho khách hàng đúng, đủ, kịp thời mà còn phải kiểm 
soát nguy cơ làm gia tăng chi phí này.

Từ khóa: chi phí bồi thường, tỷ lệ bồi thường gốc, tăng trưởng bền vững, bảo hiểm phi nhân thọ

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong những năm qua đã có những bước phát 
triển nhanh chóng và từng bước hội nhập với khu vực và trên thế giới. Nếu như giai đoạn 1965-
1993, Bảo Việt là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường thì tính đến 31/12/2018, thị trường bảo 
hiểm phi nhân thọ Việt Nam có sự tham gia của 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 01 chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp bảo hiểm cùng 
với các yếu tố thuận lợi về tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người dân và đặc biệt là nhận thức 
của người dân về bảo hiểm đã tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân 
thọ cả về qui mô và chất lượng. 

Bảng 1: Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2014- 2018

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018
Số lượng DN 30 30 30 30 31
Doanh thu PBH (tỷ 

đồng)
27.522 31.891 36.866 41.594 46 957

Bồi thường BH
(tỷ đồng)

10.954 13.851 13.246 15.957 19 908

Dự phòng NV
(tỷ đồng)

13.309 15.685 18.473 19.907 21 464

* Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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Đầu tư
(tỷ đồng)

25 678 32 568 35 927 39.612 42 851

Đóng góp GDP (%) 0,70 0,76 0,82 0,83 0,85

Nguồn: Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam -Bộ Tài chính

Tính đến 2018, số lượng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng 1 doanh nghiệp nhưng 
một số chỉ tiêu cho thấy thị trường bảo hiểm phi nhân tăng trưởng ấn tượng (so với 2017):  doanh 
thu phí bảo hiểm tăng 12,89%, dự phòng nghiệp vụ tăng 7,8%, đầu tư vào nền kinh tế tăng 8,17%. 

Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường rất đa đạng. Số lượng sản phẩm bảo hiểm 
hiện nay là 850 sản phẩm, chia thành 12 nhóm: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm 
tài sản và thiệt hại, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm thân tàu và TNDS 
chủ tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm tín 
dụng và rủi ro, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm bảo lãnh. Năm 2018, về doanh thu phí bảo hiểm, 
nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất (30,87%), tiếp đến là bảo hiểm sức khoẻ 
(30,79%); bảo hiểm tài sản và thiệt hại (13,85%), bảo hiểm cháy nổ (8,86%), bảo hiểm hàng hoá 
vận chuyển (5,51%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (4,51%); bảo hiểm trách nhiệm (2,20%), 
bảo hiểm hàng không (1,47%). Một số nghiệp vụ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng thấp như bảo hiểm 
thiệt hại kinh doanh (0,53%). bảo hiểm nông nghiệp (0,10%),  bảo hiểm bảo lãnh (0,10%)

Về cơ bản, bảo hiểm phi nhân thọ đã tận dụng được những điều kiện thuận lợi để phát triển, 
đáp ứng được các nhu cầu bảo hiểm trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, 
dịch vụ và đầu tư nước ngoài, có đóng góp tích cực trong huy động vốn đầu tư phát triển đất nước. 

2. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CHI PHÍ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 
Ở VIỆT NAM

Trên cơ sở thông báo tổn thất của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giám định 
tổn thất (đối với bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự) hoặc  kiểm tra tính xác thực của hồ 
sơ, chứng từ bệnh viện (đối với bảo hiểm con người). Nếu thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp 
bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường cho khách hàng. Trên thực tế, để hạn chế gian lận, sai phạm trong 
giải quyết bồi thường bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện:

- Tổ chức bộ phận giải quyết bồi thường độc lập với bộ phận giám định tổn thất. Một số 
doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện bồi thường tập trung với những loại bảo hiểm có tỷ lệ bồi 
thường cao như bảo hiểm xe cơ giới. 

- Phê chuẩn bồi thường thông qua hướng dẫn qui trình bồi thường được áp dụng thống nhất 
trong toàn doanh nghiệp;

- Với những doanh nghiệp có qui định phân cấp bồi thường cho các thành viên, các khiếu nại 
được giải quyết với số tiền bồi thường lớn, vượt mức phân cấp, phải có xác nhận Hội sở chính bởi 
các cá nhân có thẩm quyền; 

- Việc phối hợp với các phòng liên quan rất cần thiết để đảm bảo giải quyết đúng, kịp thời 
quyền lợi cho khách hàng, xử lý những trường hợp đặc biệt (nợ phí, có TBH): bộ phận khai thác,  
bộ phận tái bảo hiểm,  bộ phận tài chính kế toán;
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- Kiểm soát trục lợi thông qua cảnh báo trên toàn hệ thống, thông qua hệ thống dữ liệu khách 
hàng;

- Kiểm soát các gian lận của nhân viên liên quan đến giải quyết khiếu nại thông qua qui định 
về luân chuyển nhân viên ở những vị trí có quyền phê chuẩn bồi thường ; xây dựng phần mềm 
kiểm soát những xâm nhập trái phép; 

-  Lưu hồ sơ các khiếu nại được giải quyết bồi thường phục vụ kiểm tra, đối chiếu và xác định 
trách nhiệm cụ thể.

Cùng với kiểm soát công tác bồi thường, để giảm thiểu khiếu nại  bồi thường,  các doanh 
nghiệp còn tập trung đảm bảo chất lượng khai thác dịch vụ để đảm bảo dịch vụ khai thác được 
có mức độ rủi ro an toàn cho doanh nghiệp, ngăn ngừa trục lợi: xây dựng qui trình khai thác với 
hướng dẫn cụ thể, qui định về phê duyệt khi cấp đơn trong phân cấp hoặc vượt phân cấp khai thác, 
kiểm soát chất lượng đại lý bảo hiểm. 

Với những nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ đã thực hiện tốt nghĩa vụ bồi thường đối với các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm.

Bảng 2: Bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam từ 2014-2018

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 

Doanh thu phí bảo hiểm
(Tỷ đồng) 27.522 31.891 36.866 41.594 46 957

Bồi  thường bảo hiểm
(Tỷ đồng) 10.954 13.851 13.246 15.957 19 908

Tỷ lệ bồi thường gốc (%) 39,8 43,43 35,93 38,36 42,39

Nguồn: tổng hợp từ  Niên giám thị trường bảo hiểm 2014-2018

Bảng số liệu cho thấy, số tiền bồi thường của bảo hiểm phi nhân thọ qua các năm đều tăng 
lên trên cơ sở sự tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm. Tỷ lệ bồi thường của thị trường về cơ 
bản đã được kiểm soát. Tỷ lệ bồi thường  cao nhất trong giai đoạn này rơi vào năm 2015, với tỷ lệ 
bồi thường là 43,43%. Tỷ lệ bồi thường giảm xuống ở các năm kế tiếp, thấp nhất là là năm 2016 
là 35,93%. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã phát hiện phát hiện trục lợi bảo hiểm đồng thời 
kiên quyết xử lý theo qui định. Trong giai đoạn 2008-2017, số vụ trục lợi trong bảo hiểm phi nhân 
thọ là 78.000 vụ, với số tiền lên tới khoảng 1.100 tỷ đồng.

Mặc dù các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thể hiện rõ quyết tâm kiểm soát chặt công 
tác bồi thường nhưng tỷ lệ bồi thường một số loại bảo hiểm còn cao.
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Bảng 3: Tỷ lệ bồi thường gốc một số nghiệp vụ bảo hiểm trọng yếu trên thị trường bảo hiểm phi 
nhân thọ Việt Nam từ 2014- 2018

Đơn vị tính: %

Nghiệp vụ 2014 2015 2016 2017 2018

BH xe cơ giới 45,28 44,06 48,03 54,92 57,63
BH sức khỏe 33,24 35,88 32,54 29,42 29,19
BH thân tàu và TNDS chủ tàu 57,37 48,85 33,33 52,28 73,83
Bảo hiểm hỏa hoạn 55,41 68.97 40,25 35,60 37,07
Bảo hiểm tài sản và thiệt hại 34,78 48,75 24,22 26,82 41,27
Bảo hiểm hàng hóa 22,99 32,46 25,11 30,68 23,36

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thị trường bảo hiểm 2014-2018

Các loại bảo hiểm trọng yếu là những loại bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm lớn của thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Theo cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm năm 2018, đứng 
đầu là bảo hiểm xe cơ giới, sau đó đến bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản và thiệt hại, bảo hiểm 
cháy nổ, bảo hiểm hàng hóa. Cơ cấu doanh thu 2018 cũng tương tự như các năm trước đó.  Tỷ lệ 
bồi thường của một số loại bảo hiểm như bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm sức khỏe được kiểm soát 
tốt. Bảo hiểm xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường cao nhất. Đây là loại bảo hiểm có doanh thu đứng đầu 
thị trường nhưng nếu so với bảo hiểm sức khỏe, loại bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm lớn thứ 
hai của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thì tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới cần phải điều 
chỉnh. Ví dụ, năm 2018, tỷ trọng doanh thu của bảo hiểm sức khỏe là 30,79%, tỷ lệ bồi thường là 
29,19% trong khi đó tỷ trọng doanh thu bảo hiểm xe cơ giới là 30,87% nhưng tỷ lệ bồi thường lại 
cao hơn nhiều so với bảo hiểm xe cơ giới,  57,63%. 

Cụ thể, trong bảo hiểm xe cơ giới, là nghiệp vụ có doanh thu lớn nhất trên thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ nhưng lại là nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao nhất. Chính vì thế, mặc dù các doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã cố gắng để  giảm tỷ lệ bồi thường nhưng số liệu tỷ lệ bồi thường 
cho thấy năm 2015, tỷ lệ bồi thường giảm so với năm 2014 nhưng từ 2016, tỷ lệ bồi thường mỗi 
năm đều tăng. Nếu doanh nghiệp không kiểm soát tốt chi phí khác, với tỷ lệ bồi thường trên 50%, 
khả năng lỗ nghiệp vụ rất cao. Các nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới 
tương tự như nguyên  nhân chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời đây cũng là loại 
bảo hiểm có nguy cơ trục lợi rất cao, hình thức đa dạng: kê khai thông tin thiếu trung thực tạo hiện 
trường giả đối với các vụ tai nạn, tự phá hủy xe cơ giới. Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm, số 
tiền trục lợi trong bảo hiểm xe cơ giới hàng năm chiếm khoảng 15% số tiền bồi thường. 

Đối với bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, tỷ lệ bồi thường gốc toàn thị 
trường năm 2018 rất cao, các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn đều có tỷ lệ bồi thường lớn: 
PVI ( 112,23%), Bảo Minh (99,81%). Lý do khiến tỷ lệ bồi thường gốc của loại bảo hiểm này tăng 
so với 2017 là  doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm và tổn thất gia tăng. Năm 2018, doanh thu phí 
bảo hiểm gốc toàn thị trường giảm  giảm 7,66%; doanh thu phí bảo hiểm gốc của loại bảo hiểm này  
hiểm này đều giảm ở các năm 2016, 2017. Tổn thất thuộc trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm lại 
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tăng qua các năm. Nguy cơ tổn thất của loại bảo hiểm này lớn là do đội tàu cũ,  trình độ và kinh 
nghiệm của thuyền viên còn hạn chế, ảnh hưởng lớn bởi rủi ro thiên tai. 

Tỷ lệ bồi thường cao, cộng với chi phí quản lý sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2018, có 14 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bị lỗ 
nghiệp vụ, có 03 doanh nghiệp lỗ trước thuế. Nguyên nhân lỗ kinh doanh bảo hiểm xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân: tình trạng cạnh tranh không lành mạnh dẫn tới chi phí khai thác tăng, giảm phí 
để lôi kéo khách hàng, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm, lơ là khâu kiểm soát chi phí bồi 
thường.  Như  vậy, kiểm soát bồi thường chưa chặt chẽ là một trong những nguyên nhân tác động 
xấu đến sự tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng như của thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TẠI CÁC DOANH BẢO HIỂM PHI 
NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM

Để đảm bảo hoạt  động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trường bền vững, doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ chú trọng đến tăng trưởng doanh thu mà còn phải chú 
trọng kiểm soát chi phí, trong đó có chi phí bồi thường bảo hiểm. Để kiểm soát chi bồi thường bảo 
hiểm, doanh nghiệp cần tập trung kiểm soát công tác bồi thường và kiểm soát các công đoạn có tác 
động đến mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm

-  Với hoạt động giám định bồi thường

+ Thiết lập hệ thống cảnh báo rủi ro, tích hợp trong qui trình nghiệp vụ làm cơ sở hướng dẫn, 
hỗ trợ các nhân viên, các đơn vị liên quan khi tác nghiệp.

+ Các doanh nghiệp cần áp dụng hoặc mở rộng mô hình bồi thường tập trung để đảm bảo 
kiểm soát hiệu quả nhất chi phí bồi thường phát sinh tại các đơn vị thành viên. Mô hình này sẽ giải 
quyết được tình trạng cán bộ vừa khai thác vừa giải quyết bồi thường, hạn chế gian lận từ chính 
nhân viên bảo hiểm. 

+ Các công ty bảo hiểm cần tích cực hợp tác với nhau, cùng với sự hỗ trợ của Bộ

Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để xây dựng cơ sở dữ liệu bồi thường trong bảo hiểm, 
nhất là trong bảo hiểm xe cơ giới.  Với cơ sở dữ liệu này, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ kiểm soát 
được rủi ro trong khâu khai thác, kiểm soát được trục lợi từ đó tác động tích cực đến kiểm soát chi 
phí bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ.

- Với công tác khai thác

+ Ứng  dụng công nghệ thông tin nhằm quản lý xuyên suốt từ khâu khai thác đến giám định 
bồi thường để đảm bảo thu nhận thông tin kịp thời từ các công ty thành viên. 

+ Thường xuyên rà soát các điều kiện, điều khoản bảo hiểm để bất kỳ sự mở rộng điều khoản 
nào cũng cần phải có sự thông báo hoặc phê chuẩn của phòng/ban nghiệp vụ ở Hội sở. 

+ Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần nghiên cứu thị trường  để có quyết định mở 
rộng địa bàn kinh doanh hiệu quả; xây dựng kế hoạch doanh thu phù hợp với từng địa bàn, giảm 
áp lực doanh thu với chi nhánh/công ty chi nhánh thành viên. Đồng thời, qui định hạn mức chi phí 
đối với đơn vị thành viên để đảm bảo hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ.
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+ Thực hiện rà soát các loại bảo hiểm để đảm bảo hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đó giảm 
khai thác với những loại bảo hiểm có mức độ rủi ro cao, lỗ nghiệp vụ lớn. 

- Với công tác quản lý đại lý

+ Doanh nghiệp phải định kỳ rà soát lại toàn bộ đại lý của doanh nghiệp để đảm bảo các đại 
lý phải có chứng chỉ theo qui định và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp.  Qui trách nhiệm đối 
với đơn vị có đại lý vi phạm nhằm tăng cường quản lý đại lý ở các đơn vị thành viên.

+ Sử dụng ấn chỉ điện tử thay thế ấn chỉ thủ công, xây dựng hệ thống thông tin quản lý đại lý, 
quản lý ấn chỉ, quản lý thu phí bảo hiểm. Sự đầu tư này hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp bảo 
hiểm ngăn ngừa nguy cơ chiếm dụng phí bảo hiểm, gian lận trong khiếu nại bồi thường mà nguyên 
nhân chính từ hoạt động của đại lý. 

+ Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần quyết liệt hơn nữa trong quản lý đại lý ngăn 
ngăn ngừa sai phạm phát sinh từ hệ thống đại lý bảo hiểm cũng như đảm bảo tính chuyên nghiệp 
trong hoạt động của đại lý, nhất là đại lý cá nhân.
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ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM TRONG
BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA NỀN KINH TẾ

Nguyễn Đình Chiến*

TÓM TẮT: Thuế tiêu dùng là loại thuế chịu ảnh hưởng lớn từ hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu 
hóa nền kinh tế, chính sách thuế tiêu dùng cần được điều chỉnh để chủ động nắm bắt cơ hội cũng như 
đối mặt với những thách thức và có những ứng xử phù hợp để vừa đảm bảo thu ngân sách, vừa quản lý 
và điều tiết các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong xã hội. Bài viết tập trung vào đánh giá 
chính sách thuế tiêu dùng hiện hành của Việt Nam và đề xuất các điều chỉnh để chính sách thuế này phát 
huy vai trò của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế tại Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách thuế, Thuế tiêu dùng, Thu ngân sách, Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất khẩu nhập khẩu, 
Thuế tiêu thụ đặc biệt

ABTRACT: Consumption tax is a tax largely influenced by international integration. In the context 
of globalization of the economy, the consumption tax policy should be adjusted to proactively seize 
opportunities as well as face challenges and take appropriate actions to both ensure budget revenue, 
manage and regulate the production, business and consumption activities in the society. The paper 
focuses on assessing Vietnam‘s current consumption tax policy and suggesting adjustments so that this 
tax policy promote its role in the context of economic globalization in Vietnam.

Key words: Tax policy, Consumption tax, Budget revenue, Value added tax, Import and export tax, Excise 
tax

1. KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Chính sách thuế tiêu dùng được hiểu là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm 
điều tiết phần thu nhập dành cho tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trong xã hội thông qua thuế 
tiêu dùng. Biểu hiện cụ thể của chính sách thuế tiêu dùng là các quy định tại các sắc thuế thuộc loại 
thuế tiêu dùng trong hệ thống thuế các quốc gia.

Các sắc thuế tiêu dùng tiêu biểu hiện nay là thuế giá trị gia tăng (GTGT - điều tiết đối với 
hầu hết các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB - chỉ điều tiết đối với một 
số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt trong danh mục quy định như thuốc lá, rượu, bia, giải trí đặc biệt...), 
thuế bảo vệ môi trường (BVMT - điều tiết đối với các hàng hóa mà trong quá trình nhập khẩu, sản 
xuất, kinh doanh, lưu trữ và tiêu dùng có ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái) và thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu (XK NK - áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).

* Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi:  Email: 
nguyendinhchien@hvtc.edu.vn - Điện thoại: 0913579977 
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Chính sách thuế tiêu dùng ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2018 được thể hiện qua các sắc thuế 
cụ thể sau:

- Chính sách thuế XK NK: thực hiện theo Luật thuế XK NK số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 
(giai đoạn 2011- 2016) và Luật thuế XK NK số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 (từ 2016 đến nay). 

- Chính sách thuế GTGT: thực hiện ở Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Sau đó, Luật này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
các Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

- Chính sách thuế TTĐB: thực hiện ở Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008. 
Sau đó, Luật này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo các Luật số 70/2014/QH13 ngày 
26/11/2014; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

- Chính sách thuế BVMT: thực hiện ở Luật thuế BVMT số 57/2011/QH12 ngày 15/11/2010, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Những kết quả đạt được của chính sách thuế tiêu dùng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2018

Chính sách thuế tiêu dùng thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2018 về cơ bản đã đạt được 
các mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Thể hiện cụ thể qua các nội dung sau:

Thứ nhất, Chính sách thuế tiêu dùng đã góp phần huy động nguồn thu lớn, ổn định cho ngân 
sách nhà nước

Biểu đồ 1: Kết quả thu thuế tiêu dùng trong tổng thu từ thuế và tổng thu ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2011 - 2018

[Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tông cục thuế và tự tính toán]

Với đặc điểm là điều tiết vào các hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng, thuế tiêu dùng là loại thuế có phạm vi điều tiết rất rộng nên loại thuế này có khả năng mang 
lại nguồn thu lớn, ổn định cho ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2011 - 2018, chính sách thuế 
tiêu dùng của Việt Nam đã phát huy tốt vai trò huy động nguồn thu, tổng số thu của 4 sắc thuế 
thuộc loại thuế tiêu dùng của Việt Nam luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu về thuế (chiếm từ 
trên 46% đến gần 60%) cũng như trong tổng thu của ngân sách nhà nước (chiếm từ trên 40% đến 
gần 48%).
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Về từng sắc thuế cụ thể, thuế GTGT là sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất. Số thuế GTGT thu 
được đều có sự gia tăng qua các năm (nhất là số thuế GTGT thu được từ hoạt động SXKD trong 
nước) và chiếm khoảng 25% trong tổng thu NSNN, 32% tổng thu từ thuế.

Thuế XKNK cũng đã huy động được số thu đáng kể, góp phần ổn định nguồn thu cho NSNN 
và phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế. 
Tổng thu về thuế XKNK trong giai đoạn này hầu hết đều vượt dự toán do Quốc hội giao, giúp cho 
ngành Hải quan Việt Nam cơ bản hoàn thành vượt mức dự toán thu (trừ năm 2012 và 2013 do chịu 
tác động lớn của kinh tế thế giới).  

Biểu đồ 2: Số thu của từng sắc thuế trong tổng thu từ thuế tiêu dùng 
giai đoạn 2011 - 2018 (tỷ đồng)

[Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục thuế và tự tính toán]

Đối với thuế TTĐB, trong điều kiện hội nhập thời gian qua, số thu cũng chịu tác động lớn 
của việc cắt giảm thuế quan và thực hiện các FTA, tuy nhiên, số thu từ sắc thuế này cũng có sự 
gia tăng đáng kể. Ngoài ra, qua gần 8 năm thực hiện, số thu từ thuế BVMT đã có sự tăng trưởng 
so với số thu từ phí xăng dầu trước đây, góp phần tạo nguồn thu NSNN trang trải các chi phí liên 
quan đến việc bảo vệ, khắc phục các tổn hại về môi trường, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền 
vững và thuế BVMT.

Bên cạnh vai trò đảm bảo nguồn thu NSNN của chính sách thuế tiêu dùng nói trên, các sắc 
thuế tiêu dùng còn đóng góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách theo 
hướng bền vững. Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đã gia tăng qua các năm, trong khi tỷ 
trọng thu từ dầu thô không ổn định và có xu hướng giảm xuống, thu từ cân đối XKNK cũng giảm 
dần, thu từ viện trợ chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Thứ hai, Chính sách thuế tiêu dùng của Việt Nam đã đảm bảo phù hợp thông lệ quốc tế, 
thực hiện các cam kết trong WTO, đáp ứng yêu cầu hội nhập khi thực thi các hiệp định song 
phương, đa phương đã ký kết

Chính sách thuế tiêu dùng của Việt Nam ngay từ năm 2005 đã được rà soát, loại bỏ tất cả 
những quy định trái với nguyên tắc, thông lệ chung của WTO để Việt Nam thực hiện tham gia đầy 
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đủ vào WTO. Trong giai đoạn 2011 - 2018, chính sách thuế tiêu dùng tiếp tục có những điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo bám sát với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, điều chỉnh kịp thời 
các biến động của nền kinh tế phù hợp với điều kiện hội nhập theo các cam kết song phương, đa 
phương mà Việt Nam có ký kết hoặc tham gia.

Chính sách thuế XNK đã tạo lập khuôn khổ pháp lý trong việc chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Các quy định tại Luật thuế XKNK đã tạo thuận lợi cho 
Việt Nam trong chủ động đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về thuế 
trong WTO, Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN/AFTA, Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ 
cũng như các Hiệp định thương mại đa phương, song phương khác đúng lộ trình và có trách nhiệm. 
Ngoài ra, việc quy định các biện pháp phòng vệ về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, 
chống phân  biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa và đã được Luật hóa trong Luật thuế XNK năm 
2016 đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết, quan trọng cho việc áp dụng các biện pháp phòng vệ về thuế, 
bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 

Chính sách thuế GTGT cũng được hoàn thiện theo hướng phù hợp với thông lệ chung thông 
qua các quy định như áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa 
xuất khẩu, hoàn thuế GTGT cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc viện trợ 
không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; hoàn thuế cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại 
giao; hoàn thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc 
giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua 
tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh...

Cùng với đó, các quy định trong Luật thuế TTĐB, luật thuế BVMT đã đảm bảo yêu cầu đối 
xử bình đẳng giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu, đồng thời có lộ trình xây 
dựng mức thuế phù hợp cho mức độ phát triển các ngành sản xuất hàng hóa chịu thuế trong nước. 

Như vậy, về cơ bản, chính sách thuế tiêu dùng của Việt Nam đã đảm bảo phù hợp với quá 
trình hội nhập, làm tiền đề mở ra những cơ hội phát triển kinh tế, giao thương văn hóa và hợp tác 
chặt chẽ về chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ huy động nguồn thu cho NSNN, thúc đẩy 
nền kinh tế phát triển, thực hiện thành công hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ ba, Chính sách thuế tiêu dùng đã hướng đến điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội, thúc 
đẩy phát triển theo hướng bền vững

Chính sách thuế tiêu dùng thông qua các quy định tại Luật thuế XKNK đã góp phần bảo hộ 
hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với 
tiến trình hội nhập và định hướng phát triển. 

Chính sách thuế GTGT cũng đã có những sửa đổi, điều chỉnh các nhóm hàng hóa, dịch vụ 
không chịu thuế, tạo điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế được liên hoàn giữa các khâu trong 
quá trình sản xuất, kinh doanh. Việc sắp xếp, điều chỉnh lại hợp lý các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu 
thuế suất 5% và 10% đã góp phần nâng cao sự minh bạch về chính sách, nâng cao hiệu quả quản 
lý, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh và xuất khẩu.

Chính sách thuế TTĐB cũng đã trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết sản xuất, 
hướng dẫn tiêu dùng và phân phối thu nhập góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Thuế suất thuế 
TTĐB cũng được điều chỉnh theo hướng vừa điều tiết hợp lý thu nhập của người nộp thuế, vừa tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển theo định hướng của Nhà nước.
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Ngoài ra, chính sách thuế BVMT đã góp phần nâng cao ý thức chung về BVMT trong tiêu 
dùng hàng hóa, hạn chế việc sản xuất, sử dụng các hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường, qua 
đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững gắn với trong điều kiện toàn cầu hóa.

Thứ tư, Chính sách thuế tiêu dùng cơ bản đã đảm bảo được tính rõ ràng, minh bạch, khả 
thi, nâng cao tính hiệu lực và ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Chính sách thuế tiêu dùng đã thực hiện việc tập trung, đồng bộ các quy định về thuế tại các 
văn bản quy phạm pháp khác, tạo thuận lợi cho việc thực hiện. Các văn bản hướng dẫn thi hành các 
Luật thuế được xây dựng tương đối đồng bộ và đầy đủ; bảo đảm về kỹ thuật soạn thảo, sử dụng từ 
ngữ chính xác, rõ ràng, nội dung minh bạch và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật. 

Các quy định pháp luật về thuế XKNK đã tạo ra hành lang pháp lý cho người khai hải quan, 
đồng thời cũng đòi hỏi các đối tượng này phải có ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường chất lượng 
thi hành chính sách thuế XKNK trong toàn quốc, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động 
xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, do có phạm vi điều tiết rộng, danh mục hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 
không nhiều, nên thuế GTGT về cơ bản đảm bảo được tính liên hoàn giữa các khâu luân chuyển 
của hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý và bình đẳng giữa các chủ thể kinh 
doanh trong xã hội. Tính liên hoàn giữa các khâu luân chuyển hàng hóa nói trên cùng với yêu cầu 
về sử dụng hóa đơn, chứng từ trong sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế đã tạo ra sự kiểm 
soát lẫn nhau giữa các đối tượng này, hạn chế được các gian lận về thuế, nâng cao hiệu quả quản 
lý và làm tăng khả tính khả thi của sắc thuế này trong quá trình áp dụng. Ngoài ra, một số quy định 
của Luật thuế GTGT hiện hành cũng đã góp phần nâng cao tính khả thi, tính hiệu lực của chính 
sách thuế GTGT như: quy định rõ các trường hợp không phải khai, tính, nộp thuế GTGT; quy định 
trường hợp tiêu dùng nội bộ phục vụ sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT không phải lập hóa đơn; 
quy định rõ dịch vụ xuất khẩu không chịu thuế GTGT; đưa ra các quy định rất cụ thể về nguyên tắc, 
cách thức, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào; quy định các trường hợp được hoàn thuế GTGT 
và các trường hợp không được hoàn thuế GTGT do không đầy đủ hồ sơ, chứng từ hay không thực 
hiện đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan… 

2. MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ TIÊU DÙNG HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

Một là, cơ sở thuế của thuế tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa được mở rộng tương xứng

Cơ sở thuế của thuế tiêu dùng chính là các hàng hóa, dịch vụ có thể đưa vào diện chịu sự điều 
tiết của các sắc thuế thuộc loại thuế tiêu dùng. Các sắc thuế tiêu dùng của Việt Nam hiện nay vẫn 
còn nhiều khoảng trống về cơ sở thuế cần thiết phải được xem xét, bổ sung nhằm hoàn thiện hơn 
về nội dung này. Cụ thể:

- Luật Thuế XKNK hiện hành còn quy định 23 trường hợp miễn thuế làm cho cơ sở thuế đã 
bị thu hẹp đáng kể, đồng thời các quy định này còn làm cho chính sách thuế thêm phức tạp, có thể 
bị người nộp thuế lợi dụng, gian lận, làm suy yếu cơ sở tính thuế và tạo ra những thách thức cho 
công tác quản lý thuế, dẫn đến gây thất thu ngân sách nhà nước.

- Luật Thuế GTGT hiện này có quy định 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT 
với nhiều lý do khác nhau. Có thể thấy, là thuế gián thu có tính chất điều tiết chung, thuế GTGT 
cần phải tuân thủ nguyên tắc bao quát hầu hết hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh 
và tiêu dùng. Việc qui định đối tượng không chịu thuế rộng như hiện nay đã làm giảm cơ sở thuế, 
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giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và việc kiểm tra, giám sát cũng gặp nhiều khó khăn. 

- Thuế TTĐB hiện hành chỉ điều tiết đối với 10 nhóm hàng hóa, 6 loại hình dịch vụ. So với 
nhiều quốc gia khác, số lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB của Việt Nam ít hơn rất nhiều. Ví 
dụ, danh mục chịu thuế TTĐB của Malayxia là 17 loại hàng hóa, của Hungari là 22 loại hàng hóa, 
của Thụy Điển là 19 loại hàng hóa… Một số loại hàng hóa, dịch vụ được nhiều nước đưa vào diện 
chịu thuế TTĐB nhưng ở Việt Nam vẫn chưa đánh thuế này như các sản phẩm trang sức và đá quý 
cao cấp, đồng hồ đeo tay cao cấp, mỹ phẩm cao cấp, sản phẩm từ da lông thú, đồ nội thất cao cấp, 
thiết bị điện tử cao cấp… Bên cạnh đó, chính sách thuế TTĐB hiện hành cùng quy định thêm các 
trường hợp không chịu thuế TTĐB nên cũng làm thu hẹp thêm cơ sở thuế TTĐB.

- Tương tự, danh mục chịu thuế BVMT theo quy định hiện hành gồm 8 loại hàng hóa có ảnh 
hưởng không tốt đến môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều sản phẩm, hàng hóa khác có khả 
năng gây ô nhiễm môi trường nhưng lại chưa được đưa vào diện điều chỉnh của Luật thuế BVMT. 
Đây là một trong những lý do khiến cho thuế BVMT có sơ sở thuế hẹp, mức độ tác động không 
lớn, được ít người tiêu dùng quan tâm, số thu còn khá khiêm tốn.

 Rõ ràng, trong điều kiện hội nhập, nhu cầu về nguồn thu của ngân sách ngày càng tăng, chính 
sách thuế tiêu dùng nên xem xét mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung thêm các đối tượng chịu 
thuế để tăng nguồn thu, đồng thời nâng cao khả năng điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng nhằm 
thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Hai là, các quy định của pháp luật thuế tiêu dùng vẫn còn bất cập, phức tạp chưa thực sự 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gây khó khăn trong việc thực thi và tuân thủ

Chính sách thuế tiêu dùng hiện nay thông qua các văn bản pháp luật quy định các sắc thuế cụ 
thể mặc dù đã được hoàn thiện dần, nhưng vẫn còn những điểm bất hợp lý, gây khó khăn cho việc 
vận dụng trong quá trình quản lý thuế của cơ quan thuế cũng như tuân thủ thuế của người nộp thuế.

Trước hết, về phạm vi áp dụng: việc quy định các trường hợp được miễn thuế XKNK, trường 
hợp không chịu thuế GTGT, hàng hóa chịu thuế TTĐB, chịu thuế BVMT còn phức tạp. Tiêu thức 
xem xét vừa xác định theo tính chất của hàng hóa, vừa theo mục đích sử dụng, có trường hợp lại 
theo cách thức sử dụng, đối tượng kinh doanh… gây khó khăn, phức tạp trong xác định các đối 
tượng, trường hợp này, dẫn đến những kẽ hở mà người nộp thuế có thể lợi dụng khi khai báo để 
giảm nghĩa vụ thuế.

Về mức độ điều tiết: biểu thuế suất thuế NK hiện hành của Việt Nam có nhiều mức thuế, gây 
khó khăn trong áp dụng và quản lý. Việc tồn tại hai mức thuế suất thuế GTGT ngoài mức thuế suất 
0% xét về dài hạn vẫn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và không hiệu quả trong thực tiễn vận hành 
dẫn đến những tùy tiện trong vận dụng, tạo ra cơ hội trốn lậu thuế và tăng chi phí kiểm tra, kiểm 
soát thuế. Cùng với đó, thuế suất thuế TTĐB đối với thuốc lá, rượu, bia hiện nay chưa phù hợp với 
mặt bằng chung của các nước trên thế giới để đảm bảo đúng mục tiêu là hạn chế tiêu dùng những 
mặt hàng có hại cho sức khỏe hoặc có tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Ngoài ra, mức thuế tuyệt 
đối của thuế BVMT cũng chưa thực sự hợp lý, đặc biệt là đối với các mặt hàng được tiêu dùng 
nhiều, có ảnh hưởng nhiều đến môi trường như xăng, dầu, túi nilon...

Bên cạnh đó, các quy định về hoàn thuế GTGT cũng chưa thực sự hợp lý khi doanh nghiệp 
có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không được hoàn thuế mà chuyển khấu trừ vào 
kỳ tính thuế tiếp theo. 

Ngoài ra, việc khai thuế, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu cũng còn các vướng 
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mắc khi quy định xăng dầu nhập khẩu để bán sẽ khai nộp thuế BVMT khi bán trong nước, còn 
xăng dầu nhập khẩu để sử dụng cho mục đích khác sẽ khai nộp thuế BVMT tại khâu nhập khẩu. 
Bất cập ở đây là xăng dầu nhập khẩu có bị tính thuế ngay tại khâu nhập khẩu hay không là do mục 
đích sử dụng của chúng là nhập khẩu về để bán hay để sử dụng cho mục đích khác, khi đó, sẽ dẫn 
đến những trường hợp thay đổi mục đích sử dụng sau khi nhập khẩu để trốn tránh nghĩa vụ thuế, 
không đảm bảo nguyên tắc hàng nhập khẩu chịu thuế phải nộp thuế tại khâu nhập khẩu, không 
phân biệt mục đích sử dụng.

Ba là, Chính sách thuế tiêu dùng vẫn chưa đảm bảo tính ổn định

Một hệ thống chính sách thuế thường có yêu cầu về tính linh hoạt để đảm bảo tính thích ứng 
và điều tiết kịp thời các biến động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nếu hệ thống chính sách thuế đó 
được thay đổi, bổ sung nhanh và nhiều lần trong ngắn hạn thì lại không đáp ứng được yêu cầu chắc 
chắn, ổn định. 

Thực tế ở Việt Nam, các sắc thuế thường được sửa đổi, bổ sung trong phạm vi từ ba đến bốn 
năm một lần, cá biệt, có sắc thuế sửa một năm một lần. Cụ thể: Luật thuế GTGT năm 2008 được 
sửa đổi, bổ sung vào các năm 2013, 2014, 2016; Luật thuế TTĐB năm 2008 được sửa đổi, bổ 
sung vào các năm 2014 (2 lần tại Luật số 70/2014/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) và năm 2016. 
Ngoài ra, trong các năm 2012, 2013, 2014, Quốc hội đã ra các Nghị quyết để giải quyết những khó 
khăn cho doanh nghiệp như giảm, giãn, miễn thuế. 

Việc thay đổi thường xuyên, liên tục chính sách thuế sẽ gây bất lợi lớn cho việc hoạch định 
kế hoạch trung hạn, dài hạn của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và từ 
đó cũng gây tác động không nhỏ đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

3. BỐI CẢNH VÀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM 
THỜI GIAN TỚI

Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đang 
vận động trong xu hướng toàn cầu hóa và chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các diễn biến của nền kinh 
tế toàn cầu. Trong giai đoạn 2020-2025, tình hình xuất khẩu, nhập khẩu được dự báo sẽ tiếp tục 
tăng trưởng do nhu cầu thế giới, đặc biệt là những đối tác nhập khẩu lớn của Việt Nam tăng lên; 
thương mại và đầu tư thế giới cũng gia tăng; các hiệp định thương mại song phương và đa phương 
bắt đầu phát huy tác dụng. Trong các Hiệp định thương mại có hiệu lực thời gian tới, phải kể đến 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai Hiệp định sẽ có tác động quan trọng đến hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu nói riêng và tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói 
chung cũng như tác động đến việc hoàn thiện chính sách thuế tiêu dùng của Việt Nam trong thời 
gian tới.

Trước bối cảnh chung đó, những quan điểm, mục tiêu cụ thể trong điều chỉnh chính sách thuế 
tiêu dùng của Việt Nam thời gian tới là:

- Chính sách thuế tiêu dùng phải phù hợp với thông lệ quốc tế, khuyến khích thu hút đầu tư, 
mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, bảo đảm lợi ích quốc gia; đồng thời thực hiện bảo hộ hợp 
lý, có chọn lọc, có thời hạn đối với các ngành kinh tế, ngành công nghiệp trọng điểm tạo nền tảng 
cho việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng cường 
sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Chính sách thuế tiêu dùng cần được điều chỉnh theo hướng tăng thu thuế nội địa theo hướng 
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mở rộng diện đánh thuế, nộp thuế, hạn chế miễn giảm thuế với hệ thống thuế suất đảm bảo tỉ lệ 
động viên vào ngân sách nhà nước ở mức hợp lý.

- Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại; tạo điều kiện 
tối đa cho người nộp thuế trong quá trình tuân thủ thuế cũng như cho cơ quan quản lý thuế trong 
quá trình thực thi chính sách.

4. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thứ nhất, mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng

Đối với thuế XKNK: cơ sở thuế có thể được mở rộng thông qua việc giảm các trường hợp 
được miễn thuế. Trong đó, những mặt hàng tiêu dùng đa mục đích (như vừa phục vụ cho hoạt động 
giáo dục, vừa phục vụ cho các hoạt động văn phòng, công sở; vừa phục vụ cho hoạt động BVMT, 
nghiên cứu khoa học, vừa sử dụng để kinh doanh…) nên đưa ra khỏi diện được miễn thuế nhập 
khẩu. Bởi vì, hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế sẽ không phải nộp thuế nhập khẩu, nhưng khi 
hàng hóa này đến tay người tiêu dùng thì không thể đánh giá được việc miễn thuế ở khâu nhập 
khẩu có tác động hay có đem lại lợi ích gì cho người tiêu dùng hay không? Rất có thể sẽ dẫn đến 
việc người nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng này sẽ được hưởng lợi từ việc miễn thuế nhập 
khẩu, còn người trực tiếp sử dụng các hàng hóa này đúng mục đích lại không được hưởng lợi. 
Ngoài ra, hiện hành các sắc thuế tiêu dùng, thuế thu nhập nội địa cũng đã có những ưu đãi nhất 
định đối với các hoạt động liên quan đến giáo dục, y tế, nông nghiệp, BVMT rồi, nên không đưa 
các hàng hóa có thể sử dụng cho các hoạt động này vào diện được miễn thuế nhập khẩu nữa.

Đối với thuế GTGT: qua phân tích, đánh giá cụ thể từng nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu 
thuế GTGT theo quy định hiện hành, có thể nhận thấy, trong thời gian trước mắt, cần chuyển các 
nhóm hàng hóa, dịch vụ sau từ không chịu thuế sang chịu thuế GTGT nhằm mở rộng cơ sở thuế 
GTGT:

- Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt 
xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; giống vật nuôi, giống cây trồng, bao 
gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền. Việc điều 
chỉnh này sẽ giúp cho ngành sản xuất trong nước các mặt hàng trên giải quyết được khó khăn khi 
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đảm bảo sự bình đẳng và tăng sức cạnh tranh đối với hàng hóa 
nhập khẩu. Đồng thời, đối với các sản phẩm như thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi 
khác là sản phẩm đa mục đích (có thể sử dụng vào mục đích khác, thậm chí có thể làm thức ăn cho 
con người), việc chuyển sang chịu thuế sẽ hạn chế sự lợi dụng, gian lận khi người nộp thuế cố tình 
khai báo sai mục đích sử dụng để không bị chịu thuế. Các hàng hóa như máy móc, thiết bị, phụ 
tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt 
động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cũng nên điều chỉnh tương tự.

- Một số hoạt động có tính chất công cộng như dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, 
cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe 
điện; tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nếu do các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực tư 
cung cấp với mục đích kinh doanh thì nên đưa các hoạt động này vào diện chịu thuế GTGT. Điều 
này sẽ phù hợp trong điều kiện việc cung cấp các hàng hoá, dịch vụ công cộng sẽ có sự tham gia 
mạnh mẽ của lĩnh vực tư nhằm mục đích kinh doanh

Việc chuyển các nhóm này sang đối tượng chịu thuế không chỉ góp phần mở rộng cơ sở thuế, 
tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn đảm bảo công bằng giữa các hoạt động sản xuất 
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kinh doanh; đồng thời giúp cho hoạt động bảo hộ sản xuất nội địa tốt hơn, do khi đó các hàng hóa 
này cũng phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

Đối với thuế TTĐB: Trong những năm tới, có thể cân nhắc mở rộng cơ sở thuế TTĐB bằng 
cách bổ sung vào diện chịu thuế các hàng hóa, dịch vụ sau đây

- Đồ uống có đường: Đây là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích nhưng việc sử 
dụng chúng gắn liền với tăng năng lượng nạp vào cơ thể dẫn đến tăng cân và béo phì và nhiều ảnh 
hưởng xấu khác đến sức khoẻ bao gồm tim mạch và tiểu đường. Hiện trên thế giới đã có trên 40 
nước thu thuế TTĐB đối với loại đồ uống này trong đó có 6 nước ASEAN đã thu thuế và xem xét 
thu thuế TTĐB đối với mặt hàng nước ngọt*. Do đó, việc bổ sung loại nước ngọt có đường vào 
diện chịu thuế TTĐB là phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay và thời gian tới cũng như 
theo thông lệ chung các nước đã thực hiện.

- Nước hoa, mỹ phẩm cao cấp, dịch vụ thẩm mỹ: Trong những năm gần đây, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân đã được nâng cao đáng kể nên một bộ phận dân cư có thu nhập 
trung bình khá trở lên sử dụng ngày càng nhiều các sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm và đến với dịch 
vụ thẩm mỹ. Việc điều tiết thu nhập của bộ phận dân cư này là phù hợp với nguyên tắc đánh thuế 
TTĐB, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

- Các sản phẩm điện tử cao cấp như dàn âm thanh, máy ảnh, điện thoại di động… không phải 
là nhu cầu thiết yếu nên việc điều tiết một phần thu nhập của người mua các sản phẩm điện tử 
cao cấp này qua thuế TTĐB là một giải pháp hợp lý nhằm mở rộng cơ sở thuế để tăng thu thuế từ 
những người có khả năng chi trả khoản thuế này. 

Có thể thấy, các hàng hóa, dịch vụ  nói trên trong điều kiện hiện nay cũng như thời gian tới 
là những loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp mà thành phần sử dụng đa số là những người có thu nhập 
cao trong xã hội. Việc mở rộng diện chịu thuế TTĐB với những hàng hóa, dịch vụ này sẽ góp phần 
điều tiết thu nhập, định hướng tiêu dùng, mở rộng thêm được nguồn thu.

Đối với thuế BVMT: Một số loại hàng hóa cần nghiên cứu đưa vào diện chịu thuế BVMT 
trong thời gian tới bao gồm: Phân bón hóa học, chất tẩy rửa, chất kích thích tăng trưởng, khí than, 
khí thiên nhiên, pin, ắc quy… Các sản phẩm này hiện nay đang được sử dụng nhiều và cũng khó 
quản lý. Nếu quá trình sử dụng không đúng quy định sẽ gây đột biến gen, dị dạng, ung thư đối với 
con người, gây ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí. Mặc dù, mỗi loại có tính chất hóa lý khác 
nhau, cơ chế gây độc khác nhau nhưng ít nhiều đều có tác hại đến môi trường. Bởi đây rõ ràng là 
những sản phẩm mà trong quá trình sản xuất, lưu thông, lữu trữ, tiêu dùng hay vứt bỏ chúng đều 
có tác động xấu đến sức khỏe con người, đến môi trường sinh thái. Việc đánh thuế BVMT đối với 
các sản phẩm này sẽ góp phần tác động đến người sử dụng các hàng hóa này, họ có thể cân nhắc 
hạn chế sử dụng và qua đó động viên số thu ngân sách nhà nước để sử dụng cho mục đích BVMT.

Thứ hai, điều chỉnh một số quy định của các sắc thuế tiêu dùng theo hướng rõ ràng, minh 
bạch, tạo thuận lợi tối đa cho việc thực thi

- Đối với thuế XKNK, cần nghiên cứu đầy đủ và áp dụng toàn phần hệ thống hài hòa mô tả 
và mã hóa hàng hóa (HS) trong xác định mã hàng hóa và thuế suất. Nhanh chóng đưa các mặt hàng 
với các chủng loại, quy cách mới vào hệ thống đảm bảo hài hòa với các nước liên quan để thực 

*  Dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính kèm công văn số 10958/BTC-CST ngày 17/8/2017 Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật thuế thu nhập DN, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế tài nguyên
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hiện thống nhất, tránh những sai sót, nhầm lẫn hoặc các vướng mắc trong quá trình áp dụng, vừa 
gây khó khăn trong quản lý, vừa không đảm bảo yêu cầu công bằng.

- Đối với thuế GTGT, cần quy định rõ ràng, đầy đủ hơn các trường hợp không chịu thuế 
GTGT, trong đó, xác định rõ như thế nào là hàng hóa nông sản, lâm sản, thủy sản đánh bắt, nuôi 
trồng chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường, cách phân biệt với các sản phẩm này 
đã qua chế biến. Đồng thời, các quy định về đối tượng không chịu thuế cần được quy định rõ ràng 
hơn nhất là các trường hợp dựa trên đối tượng kinh doanh, mục đích sử dụng để xác định chịu thuế 
hay không chịu thuế.

Bên cạnh đó, cần xem xét, điều chỉnh về phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu 
trừ thuế là phương pháp chính thống của chính sách thuế GTGT, thể hiện đúng việc điều tiết vào 
phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ và tính liên hoàn của thuế GTGT qua các giai đoạn 
luận chuyển. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT theo quy định hiện hành của Việt Nam rõ 
ràng không phải là một nội dung của thuế GTGT, bởi vì chủ yếu thuế được tính trên cơ sở doanh 
thu nhân với tỷ lệ thuế GTGT ấn định (trừ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý). Do vậy, trong 
tương lai, cần xem xét chỉ quy định một phương pháp tính thuế GTGT là phương pháp khấu trừ 
thuế, các trường hợp hiện tại chưa thể áp dụng phương pháp khấu trừ thuế sẽ được tiếp tục hoàn 
thiện về sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ để áp dụng phương pháp này. Các quy định về hóa đơn 
điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu về khai thuế, tính thuế của người nộp thuế hiện hành cũng đang 
là một trong những điều kiện đang được triển khai để thực hiện được nội dung nêu trên.

Ngoài ra, cần sửa đổi các quy định về hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, 
doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp có thuế suất thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn thuế suất 
thuế GTGT đầu vào. Bởi vì, theo quy định hiện hành, các DN khởi nghiệp đã đầu tư một lượng 
vốn ban đầu rất lớn nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa phát sinh doanh thu, chưa phát sinh 
thuế GTGT đầu ra hoặc đã phát sinh nhưng còn rất thấp họ vẫn không được hoàn thuế, gây khó 
khăn trong thời gian đầu tư ban đầu. Do đó, cần bổ sung quy định các doanh nghiệp mới thành lập, 
trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết ở một mức nào đó sẽ được hoàn 
số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. Tương tự, một số doanh nghiệp sản xuất các loại hàng hóa 
đang áp dụng thuế suất 5%, có thuế GTGT đầu ra thấp, nhưng khi doanh nghiệp mua sắm nguyên, 
nhiên vật liệu, hoặc nhập khẩu thiết bị để nâng cấp, bổ sung, thay thế thiết bị cũ, lạc hậu hoặc hết 
giá trị sử dụng... sẽ phát sinh thuế GTGT đầu vào với thuế suất 10% làm cho số thuế đầu vào lớn, 
không thể khấu trừ hết trong nhiều kỳ cũng cần được xem xét hoàn thuế để giải quyết khó khăn 
cho doanh nghiệp này.

- Đối với thuế TTĐB, cần điều chỉnh quy định về đối tượng chịu thuế TTĐB là thuốc lá điếu, 
xì gà và các chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để nhai, hút, hít, ngửi ngậm. Với cách quy định loại 
hàng hóa chịu thuế này, rõ ràng chúng đang được xác định vừa dựa trên mặt hàng, vừa dựa trên 
mục đích sử dụng và dựa cả vào cách thức sử dụng, đồng thời các văn bản hướng dẫn kèm theo 
không thống nhất. Bên cạnh đó, các quy định về khấu trừ thuế TTĐB đối với cơ sở sản xuất, cơ 
sở nhập khẩu hàng hóa về tiêu thụ cũng cần rõ ràng hơn khi phát sinh số thuế tính trên hàng hóa 
bán thấp hơn thuế đầu vào khấu trừ. Ngoài ra, cần nghiên cứu đơn giản hóa biểu thuế TTĐB hiện 
hành. Tuy sắc thuế này nhằm mục tiêu chủ yếu là điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nên để đảm bảo yêu cầu điều tiết đối với từng loại hàng 
hóa, dịch vụ cụ thể, mức điều tiết cần chi tiết theo từng loại hàng hóa. Nhưng biểu thuế TTĐB hiện 
hành là quá phức tạp, chi tiết, nhất là đối với mặt hàng rượu, ô-tô, gây khó khăn trong tuân thủ và 
thực thi. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu lại các mức thuế suất của các hàng hóa này theo hướng 
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đơn giản hóa, giảm bớt số lượng thuế suất, giảm bớt sự chi tiết quá mức đối với từng chủng loại 
sản phẩm để đảm bảo tính rõ ràng, khả thi của sắc thuế này.

- Đối với thuế BVMT, cần quy định chi tiết, cụ thể hơn về túi ni-lông chịu thuế. Luật thuế 
BVMT hiện nay chỉ tính thuế đối với túi ni-lông làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc 
LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường 
theo quy định. Trong khi đó, túi ni-lông trên thị trường hiện hành được làm từ rất nhiều loại nhựa 
khác nhau, không chỉ ba loại quy định nêu trên, do đó, cần phải có các quy định rõ ràng hơn về 
các loại túi ni-lông có thành phần hạt nhựa nguyên liệu khác nhau, các căn cứ xác định là gì, trong 
trường hợp không có các căn cứ thì cách thức xác định như thế nào, trách nhiệm của NNT trong 
kê khai thuế như thế nào… 

Tương tự, đối với các loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử 
trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng chịu thuế BVMT cũng cần bổ sung thêm các quy định cụ thể 
hơn, bao gồm cả phương pháp xác định, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định, trách nhiệm quản lý 
nhà nước đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có thành phần… để giúp cơ quan thuế 
xác định được đúng đối tượng chịu thuế, đồng thời quản lý, kiểm soát được việc nhập khẩu, sản 
xuất và sử dụng các sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, cần xem xét, điều chỉnh thời điểm tính thuế đối với xăng dầu nhập khẩu: theo quy 
định hiện hành, xăng dầu nhập khẩu về để bán thì kê khai nộp thuế BVMT với cơ quan thuế, còn 
xăng dầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất, tiêu dùng thì kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan  ngay 
khi nhập khẩu. Quy định này có thể dẫn đến thất thoát tiền thuế đối với phần xăng dầu do chính 
các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tiêu thụ và có thể số lượng xăng dầu kê khai xuất bán ít hơn 
số lượng xăng dầu thực tế nhập khẩu. Vì vậy, nên điều chỉnh quy định về việc thu thuế BVMT, 
giao cho cơ quan Hải quan thu các loại thuế phát sinh tại cửa khẩu nhập, phù hợp với quy định của 
Luật quản lý thuế.

Thứ ba, điều chỉnh mức độ điều tiết của các sắc thuế tiêu dùng để vừa đảm bảo nguồn thu 
NSNN, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển 

- Xem xét, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT: Trong bối cảnh hội nhập, một số nguồn thu suy 
giảm và không bền vững thì việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT với mục tiêu tiếp tục tăng tỷ 
trọng số thu của thuế GTGT trong trung hạn và dài hạn là cần thiết.

Trước mắt, vẫn giữ mức thuế suất 5% bên cạnh thuế suất 10% và thuế suất 0%; tuy nhiên, cần 
thu hẹp dần diện chịu thuế 5% để tiến tới áp dụng một mức thuế suất thuế GTGT ngoài thuế suất 
0%. Khi đó, các mặt hàng có nhiều công dụng hay có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau 
cần đưa về thuế suất 10% để hạn chế gian lận, đồng thời thực hiện được xu hướng thu hẹp thuế suất 
5% như lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá; thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, 
y tế, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học... Bên cạnh đó, nhóm các hàng hóa như hoạt động văn hoá, 
triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu 
phim, trình diễn thời trang, thi người mẫu, bóng đá, chiếu bóng, cung cấp nước sạch... hiện đang 
áp dụng thuế suất 5%. Tuy nhiên, hiện nay, việc cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ này đã được 
xã hội hoá sâu rộng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhằm mục đích lợi nhuận, do đó, 
cũng cần thiết phải chuyển sang chịu mức thuế suất 10%.

Trong dài hạn, cần xem xét điều chỉnh thuế suất thuế GTGT theo định hướng chỉ nên giữ lại 
một mức thuế suất ngoài thuế suất 0%. Đây cũng là một mục tiêu đã được đặt ra trong Chiến lược 
cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2010, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực 
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hiện được, nên cần tiếp tục đưa ra xem xét, hoàn thiện trong thời gian tới. Hiện nay, hầu hết hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đều áp dụng thuế suất 10%, 14 nhóm chịu thuế suất 5% và 25 nhóm 
không chịu thuế. Do vậy, nên chuyển tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế 5% lên chịu 
thuế suất 10% và bỏ mức thuế suất 5%. Khi điều chỉnh như vậy sẽ có một vấn đề phát sinh, đó là 
các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng của đại bộ phận dân cư (thực phẩm 
tươi sống, máy móc và thiết bị y tế, nông sản chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế ở khâu kinh doanh 
thương mại...) hiện đang áp dụng thuế suất 5% sẽ phải đưa về mức thuế suất phổ thông hiện nay 
là 10%. Điều này có nghĩa là mục tiêu muốn điều tiết thấp đối với bộ phận dân cư có thu nhập để 
giảm bớt tính lũy thoái của thuế GTGT không còn được thực hiện qua con đường quy định thuế 
suất thuế GTGT thấp nữa. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh này hoàn toàn có thể được khỏa lấp bằng hệ 
thống thuế suất thuế thu nhập cá nhân lũy tiến, thuế TTĐB đánh vào hàng hóa, dịch vụ cao cấp và 
hệ thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, thuế GTGT nên nhằm vào mục tiêu điều tiết chung phần thu 
nhập dành cho tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của đại bộ phận dân cư nhằm tạo số thu lớn và ổn định 
cho ngân sách nhà nước là chủ yếu. Mục tiêu tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội và 
hỗ trợ cho người nghèo nên được thực hiện bởi sắc thuế khác hoặc các chính sách tài chính khác. 

- Xem xét, điều chỉnh mức thuế suất thuế TTĐB đối với một số mặt hàng. Trong đó, xem xét 
tăng mức thuế suất thuế TTĐB đối với thuốc lá để làm cho tỷ lệ thuế TTĐB tính trong giá bán lẻ 
thuốc lá (bao gồm cả thuế GTGT) đạt đến mức bình quân của thế giới1

*. 

Tương tự, đối với mặt hàng bia, rượu: hiện nay, mức giá bia, rượu của Việt nam vẫn còn ở 
mức quá thấp, bên cạnh yếu tố chất lượng, giá thành thì mức điều tiết thấp của thuế TTĐB cũng là 
một yếu tố dẫn đến hiện tượng này. Khi đó, việc tiếp cận với các hàng hóa này trong xã hội quá dễ 
dàng, dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe, nếp sống, xã hội, môi trường... Do đó, cũng cần xem xét 
tăng mức thuế suất thuế TTĐB đối với các loại hàng hóa này.

Bên cạnh đó, đối với xe ô tô dưới 24 chỗ vừa chở người vừa chở hàng cũng cần đưa thuế 
suất thuế TTĐB lên ngang bằng với loại xe chở người cùng chỗ ngồi, cùng dung tích và cùng loại 
nhiên liệu.

- Điều chỉnh mức thuế BVMT đối với mặt hàng xăng: Hiện nay, mặt hàng xăng đang ở mức 
thuế tuyệt đối kịch trần trong khung thuế (4.000 đồng/lít từ ngày 1/1/2019). Có thể nói, mặt hàng 
xăng dầu có tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải cũng như một số hoạt động sản xuất, từ đó tác 
động đều hầu hết các lĩnh vực khác của xã hội, từ dệt may, lương thực, thực phẩm... Do đó, việc 
tăng mức thuế BVMT đối với mặt hàng này sẽ có tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế theo chiều 
hướng gia tăng chi phí, giá thành cho hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 
Chính vì vậy, trong giai đoạn 2020 - 2025, nên giữ mức thuế này và không thực hiện tăng thuế 
BVMT đối với mặt hàng xăng dầu. 

- Đối với mặt hàng túi ni lông: Luật thuế BVMT quy định Biểu khung mức thuế tuyệt đối 
đối với túi ni lông từ 30.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg, mức thuế hiện hành là 50.000 đồng/kg. 
Mức thu này được cho là thấp và hầu như không được người dân ở các khu chợ quan tâm, họ vẫn 
thường xuyên sử dụng túi ni lông, gây ô nhiễm môi trường, chưa có tác động nhiều tới hạn chế 
việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Do đó, cần nghiên cứu điều chỉnh khung thuế BVMT đối với túi 
ni lông để góp phần đảm bảo mục tiêu giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tiêu 
dùng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

* http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thue-tieu-thu-dac-biet-doi-voi-thuoc-la-o-viet-nam-thap-hon-rat-nhieu-so-voi-the-gioi-144424.html
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- Đối với thuế XKNK: cần bổ sung, nâng cấp cơ sở pháp lý về các biện pháp phòng vệ về 
thuế (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ…) nhằm phát huy công cụ hữu hiệu 
này trong trường hợp các ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại hoặc bị đe dọa thiệt hại do các 
hành vi bán phá giá, trợ cấp, phân biệt đối xử của các đối tác thương mại, đảm bảo phù hợp với 
thông lệ quốc tế.

Thứ tư, quá trình điều chỉnh chính sách thuế tiêu dùng cần quan tâm đến sự ổn định 
trong dài hạn

 Mặc dù chính sách thuế luôn cần thay đổi, bám sát với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội để 
quản lý, điều tiết kịp thời thực tiễn đó. Tuy nhiên, nếu chính sách thuế thường xuyên thay đổi sẽ 
dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý và tuân thủ. Việc điều chỉnh chính sách thuế tiêu dùng nêu 
trên cần được xem xét, nhìn nhận và đánh giá trong một thời gian nhất định để đảm bảo sự ổn định 
này. Trong đó, cần xác định trước những điều chỉnh trong ngắn hạn, những điều chỉnh trong dài 
hạn để xác định lộ trình thực hiện giúp các chủ thể liên quan dự tính được những thay đổi chính 
sách để có kế hoạch thích nghi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi và tuân thủ chính sách thuế nói 
chung, chính sách thuế tiêu dùng nói riêng.
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THÚC ĐẨY ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TRONG DỊCH VỤ 
ĐẠI LÝ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Tuấn*

TÓM TẮT: Bài viết sử dụng cơ sở lý thuyết của mô hình kinh tế chia sẻ vào áp dụng phân tích trong lĩnh 
vực dịch vụ đại lý hải quan tại Việt Nam. Phân tích đã làm rõ những đặc trưng, rào cản trong việc phát triển 
dịch vụ đại lý hải quan ở Việt Nam hiện đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ là các doanh 
nghiệp nước ngoài khiến nhiều DNVVN đại lý hải quan của Việt Nam đã phải đóng cửa hoặc chịu làm thầu 
phụ. Do vậy, nếu mô hình kinh tế chia sẻ được áp dụng thành công vào trong hoạt động của các DNVVN 
đại lý hải quan sẽ giúp các doanh nghiệp có thể giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển 
bền vững trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay.

Từ khóa: Kinh tế chia sẻ, đại lý hải quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).

ABTRACT: This paper uses theory in the sharing economy to analysis the field of customs broker services 
in Vietnam. The analysis clarifies characteristics and barriers in the development of customs brokers in 
Vietnam and in fact many businesses have closed down or become subcontractors because of high 
competitive pressures from foreign competitors. Therefore, if  the sharing economy model is successfully 
applied in the operation of customs broker SMEs, it will help to reduce business costs, strengthen 
competitive capacity and have sustainable development in the globalization trend

Keywords: Sharing economy,  Customs broker, small and medium sized enterprises (SMEs).

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động và cùng với đó là sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực hải quan, thương mại quốc tế và logistics 
đã khiến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý hải quan trên thế giới đang tìm mọi cách để đẩy 
mạnh chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua sử dụng tối ưu các nguồn lực nhằm cắt 
giảm chi phí.

Ở Việt Nam, các đại lý hải quan thường nằm trong các doanh nghiệp giao nhận vận tải hay 
logistics. Số liệu khảo sát của VLA1

** công bố trong báo cáo logistics Việt Nam 2018 cho thấy 
87,8% các công ty logistics cung cấp dịch vụ đại lý hải quan. Hiện nay, cả nước có 914 đại lý hải 
quan và 1.450 đại lý viên được cấp chứng chỉ2

***. Đa phần các đại lý hải quan ở Việt Nam là các 

* Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
1  Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam - VLA 
2  Bộ công thương (2018), Báo cáo logistics Việt Nam 2018, Tr.68.
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doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Theo kết quả thống kê của VLA , có tới 90% số doanh nghiệp 
dịch vụ logistics có vốn điều lệ đăng ký dưới 10 tỷ đồng và cung cấp dịch vụ chủ yếu dưới hình 
thức “khai thuê” hải quan chứ chưa hoạt động đúng như tên gọi3

*. Điều này đã hạn chế đến khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp logistics có quy mô lớn của 
nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ đại lý hải quan. Trong 
bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu sức ép của toàn cầu hoá đang ngày càng mở cửa mạnh mẽ hiện 
nay, làn sóng các doanh nghiệp có quy mô lớn nước ngoài sử dụng một hệ thống mạng lưới liên 
kết dịch vụ toàn cầu, ứng dụng công nghệ hiện đại đang xâm nhập mạnh mẽ thông qua các lợi thế 
về chất lượng dịch vụ, thời gian và chi phí thấp khiến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp 
dịch vụ đại lý hải quan ở Việt Nam chỉ có cách hạ giá để cạnh tranh và đến một lúc nào đó không 
thể duy trì hạ giá được nữa thì bị thôn tính, phá sản hay trở thành các nhà thầu phụ cho các doanh 
nghiệp lớn này. Do đó, để có thể giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp dịch vụ đại lý hải quan ở Việt Nam cần phải 
hình thành một mạng lưới liên kết và cung cấp dịch vụ đại lý hải quan giữa các doanh nghiệp này. 
Thực tế, các số liệu khảo sát cũng cho thấy các DNVVN bị hạn chế rất lớn về vốn, công nghệ và 
nguồn nhân lực có chất lượng. Khả năng tích hợp dịch vụ đại lý hải quan vào trong chuỗi các dịch 
vụ logistics gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, giữa các doanh nghiệp này còn tồn tại những xung 
đột về lợi ích, cạnh tranh với nhau, thiếu sự đoàn kết để hình thành nên mạng lưới liên kết dịch 
vụ. Điều này góp phần làm hiệu quả sử dụng các nguồn lực bị hạn chế, từ đó, làm gia tăng chi phí 
dịch vụ, giảm khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy, việc sử dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong đại lý 
hải quan được xem là một giải pháp mới với kỳ vọng đem lại hiệu quả, nhất là đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế và chịu sức ép lớn từ các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực 
lớn trên thế giới hoạt động Việt Nam.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đại lý hải quan

Quan niệm về đại lý hải quan trên thế giới có những điểm khác biệt, tuy nhiên, cơ bản đều 
thống nhất rằng đại lý hải quan được coi là bên thứ ba thay mặt cho một người khác (thường là chủ 
hàng hoá) trong quan hệ với cơ quan Hải quan trên cơ sở hợp đồng để thực hiện các công việc theo 
thoả thuận liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển hay lưu kho hàng hóa. Tại Việt 
Nam, quan niệm đó tương đồng với quy định về đại lý hải quan được quy định trong luật hải quan 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hải quan, theo đó: “ Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh 
nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, trong phạm vi được ủy 
quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây 
gọi là chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải 
quan quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan”[2].

Điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan là:

“a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

b) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

3  Bộ công thương (2018), Báo cáo logistics Việt Nam 2018, Tr.72
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c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và 
các điều kiện khác theo quy định.” [4].

Với quan điểm như vậy, đại lý hải quan từ lâu được xem là một trong các dịch vụ cơ bản nằm 
trong chuỗi cung ứng các dịch vụ của các công ty giao nhận vận tải, công ty logistics ở Việt Nam. 
Vai trò của đại lý hải quan là cung cấp các dịch vụ làm thủ tục hải quan đáp ứng nhu cầu thông 
quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu một cách nhanh chóng, thuận lợi, tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật. Thông thường, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, các đại lý hải 
quan ở Việt Nam thường kết hợp dịch vụ thủ tục hải quan với các dịch vụ logistics khác như giao 
nhận hàng hoá, vận chuyển, kho bãi,... để hình thành nên các gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

2.2. Kinh tế chia sẻ

Thuật ngữ “Kinh tế chia sẻ” được đề cập rất nhiều trong thời gian gần đây và được xem là 
một xu thế phát triển mới với một mô hình kinh doanh mới của kinh doanh ngang hàng, tận dụng 
lợi thế của phát triển công nghệ số giúp tiết kiệm chi phí giao dịch và tiếp cận một số lượng lớn 
khách hàng thông qua các nền tảng số. Có ba yếu tố chính cho phép chia sẻ quyền sử dụng các 
hàng hóa và dịch vụ. Đó là: 

Thứ nhất, hành vi của khách hàng đối với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ được thay đổi tính 
chất từ sở hữu đến chia sẻ; 

Thứ hai, liên kết mạng lưới người tiêu dùng qua các mạng xã hội trực tuyến và thị trường 
điện tử dễ dàng hơn; 

Thứ ba, sự phát triển nhanh chóng của ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) qua các thiết 
bị di động và các dịch vụ điện tử làm cho việc sử dụng, chia sẻ các hàng hóa và dịch vụ trở nên 
thuận tiện hơn. 

Có thể thấy rằng, kinh tế chia sẻ là mô hình kinh doanh khai thác các yếu tố tài nguyên sẵn 
có của người dùng cuối cùng thông qua việc chia sẻ tài nguyên để giảm chi phí và kết hợp với các 
yếu tố công nghệ để hợp thành một mô hình kinh doanh có thể tối ưu hoá sử dụng các tài nguyên 
chưa sử dụng hết, từ đó, có khả năng đem lại siêu lợi nhuận nhanh chóng cho doanh nghiệp, nhưng 
đồng thời cũng đem lại nhiều lợi ích chung cho toàn xã hội. Trên thế giới, mô hình này đã đem lại 
những thành công và đã được minh chứng thông qua những khoản lợi nhuận khổng lồ đem lại cho 
nhà cung ứng dịch vụ lẫn người cho thuê và sử dụng tài nguyên, có thể kể đến nhiều tên tuổi nổi 
tiếng như Airbnb, Uber, RabbitTask...  Ở Việt Nam, mô hình này mới phát triển gần đây nhưng 
cũng đã tạo ra những thành công lớn điển hình với các dịch vụ của Uber, Grab, ..

Như vậy, lợi ích đạt được của nền kinh tế chia sẻ là rất lớn. Cụ thể là tiết kiệm chi phí, giúp 
bảo vệ môi trường, tăng tính hiệu quả của nền kinh tế, giảm bớt sự lãng phí tài nguyên xã hội và 
sự dư thừa năng lực của các sản phẩm dịch vụ. Đây chính là những yếu tố khiến mô hình nền kinh 
tế chia sẻ có những tiềm năng phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai, sẽ không chỉ là một thị 
trường ngách hay một hiện tượng nhất thời mà là tương lai của môi trường kinh doanh toàn cầu 
bền vững.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, mô hình kinh tế chia sẻ là một hoạt động còn rất mới nên để có 
thể quản lý và thúc đẩy mô hình này phát triển thì tại các quốc gia đòi hỏi cần phải có khung pháp 
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lý quy định toàn diện về hoạt động này, xác định trách nhiệm của từng bên tham gia, xây dựng hệ 
thống kiểm soát minh bạch thông tin của các doanh nghiệp vận hành theo kinh tế chia sẻ cũng như 
quản lý được các giao dịch điện tử, thanh toán quốc tế, việc tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng (kết 
nối băng thông rộng tốc độ cao; dịch vụ tài chính, cơ sở dữ liệu cá nhân và quản lý sử dụng dữ 
liệu cá nhân…), đặc biệt là vấn đề bảo mật và an toàn thông tin. Bên cạnh đó, việc thực hiện kinh 
tế chia sẻ đỏi hỏi năng lực sử dụng công nghệ của không chỉ các bên tham gia tham gia mà cả các 
cơ quan quản lý nhà nước cần phải có sự phát triển kịp thời để đáp ứng được những giao dịch phát 
sinh trong mô hình kinh tế chia sẽ toàn cầu.

2.3. Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng cho nghiên cứu này. Việc thu thập các thông 
tin phục vụ nghiên cứu được thông qua các tài liệu báo cáo từ VLA, Bộ Công thương, các bài viết 
nghiên cứu liên quan công bố trên các tạp chí, báo... tại Việt Nam. Thông tin thu thập sẽ được phân 
tích và đánh giá kết hợp với lý luận về kinh tế chia sẻ, đại lý hải quan để đưa ra một mô hình phù 
hợp và các kiến nghị giải quyết vấn đề nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Trong bối cảnh mở cửa giao thương mạnh mẽ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới 
như hiện nay, một đại lý hải quan sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực thiện thủ tục hải quan 
đối với nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá cho khách hàng, cũng như cung cấp các dịch vụ khác 
có liên quan giao nhận hàng hóa, vận chuyển, bố xếp, kho bãi,... xuyên biên giới. Như vậy, 
có thể thấy, đại lý hải quan đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của bất kỳ nền kinh 
tế nào trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động giao 
thương quốc tế, dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan cũng diễn ra sự cạnh tranh rất gay gắt, các 
đại lý hải quan thường phải mở rộng kết hợp thực hiện các dịch vụ có liên quan như giao nhận, 
vận chuyển, bốc xếp, kho bãi, . .để nâng cao khả năng cạnh tranh. Do vậy, trên thị trường, các 
doanh nghiệp có quy mô và tiềm lực tài chính lớn cung cấp các sản phẩm đa dạng sẽ có nhiều 
lợi thế hơn các DNVVN của Việt Nam. Các nghiên cứu thực tế cho thấy 3 rào cản lớn nhất đối 
với các DNVVN  để nâng cao khả năng cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ đại lý hải quan là: 

(1) Khả năng sử dụng tối ưu các nguồn lực của doanh nghiệp. Theo khảo sát của VLA, có 
tới gần 70% doanh nghiệp logistics Việt Nam không có tài sản và chỉ 16% đầu tư trang thiết bị, 
phương tiện vận tải; 4% đầu tư vào kho bãi, cảng... còn lại phải thuê ngoài4

*. Với quy mô như vậy, 
các doanh nghiệp logistics rất khó có thể khai thác được tính hiệu quả kinh tế về quy mô, vốn là 
điểm mạnh của hoạt động khai thác vận tải và kho bãi. Chuỗi cung cấp dịch vụ của các đại lý hải 
quan logistics ở Việt Nam luôn tồn tại một lượng nguồn lực tài nguyên chưa tận dụng được, đặc 
biệt là việc sử dụng dịch vụ vận tải bằng ô tô trong việc giao và nhận hàng hoá. Đây là một nguồn 
lực đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn của DNVVN để đảm bảo khả năng vận chuyển hàng hoá 
chủ động đến khách hàng. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng phân tán trên nhiều địa bàn và 
tại nhiều thời điểm khác nhau nên hầu hết các doanh nghiệp đều gặp vấn đề làm thế nào để giảm 
chi phí và tối đa hóa lợi nhuận sử dụng xe. Tình trạng xe chạy “rỗng” chiều về ngày càng tăng dẫn 
đến lãng phí rất lớn về cả nhiên liệu, nhân công và thời gian. Rất nhiều bài viết và báo cáo nghiên 

4  http://cafef.vn/ky-7-70-dn-logistics-lam-an-co-lai-va-thi-truong-con-rat-tiem-nang-20151026163154993.chn
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cứu đã chỉ ra tình trạng xe vận chuyển hàng hóa Bắc-Nam “chạy rỗng” chiều về là tình trạng chung 
của nhiều doanh nghiệp vận tải trên toàn quốc. Theo khảo sát của Viện Chiến lược và phát triển 
Giao thông vận tải về doanh nghiệp vận tải, con số về tình trạng “chạy rỗng” của xe tải cũng rất 
cao, khoảng 70%. Chính điều này đã khiến các chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ tăng 
thêm khoảng 30% so với giá trị thực. Tương tự với phía Bắc, các xe vận chuyển hàng hóa phía 
Nam cũng gặp tình trạng “chạy rỗng”.  Theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng 
hóa TP.HCM cho biết, có khoảng 50% xe tải chở hàng đi nhưng phải “chạy rỗng” về do không 
tìm được nguồn hàng. Vào những mùa lễ, tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình trạng xe 
“chạy rỗng” có giảm một chút nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 40%5.* Mặc dù hiện nay cũng đã có 
một số nhà cung cấp dịch vụ đưa ra một số mô hình kết nối giữa nhu cầu của khách hàng và các 
nhà cung cấp vận tải tuy nhiên mức độ thành công vẫn còn hạn chế do mức độ kết nối còn thấp, 
chi phí chưa rẻ, cũng như sự tin tưởng giữa các bên tham gia chưa cao.

(2) Chi phí về vốn và chi phí hoạt động tính trên dịch vụ cung cấp ở mức cao. Trong bối 
cảnh sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng ngành mạnh mẽ như hiện nay thì việc giảm chi 
phí đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Đối với các doanh 
nghiệp cung cấp đại lý hải quan ở Việt Nam, có 3 yếu tố chi phí quan trọng là: Một là, chi phí 
trả lương nhân viên, mà chi phí này cũng không ngừng tăng để đảm bảo doanh nghiệp có thể giữ 
được nhân viên giỏi cũng như thu hút được các nhân viên có năng lực về với công ty. Hai là các 
chi phí tiền vốn lưu động cho các hoạt động cung cấp dịch vụ trước cho khách hàng (như các 
khoản trả trước về thuế, phí, chi trả dịch vụ cho việc thuê các bên khác,...) và chi phí vận hành 
doanh nghiệp (chi phí thuê văn phòng, chi phí thuê mua và vận hành trang thiết bị, chi phí sử 
dụng phần mềm làm thủ tục hải quan,...). Những chi phí này phải một khoảng thời gian sau đó 
mới có thể thu hồi từ khách hàng để bù dắp. Điều này sẽ có thể dẫn tới những rủi ro khi khách 
hàng nợ tiền hoặc trì hoãn việc trả tiền khiến cho nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng. Để duy trì hoạt động doanh nghiệp, các DN có thể phải sử dụng các nguồn vốn vay khác. 
Điều này sẽ làm tăng chi phí hoạt động. Ba là, chi phí liên quan đến duy trì hoạt động của lượng 
xe vận tải hàng hoá (chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng,...) và thực tế những năm 
gần đây cho thấy chi phí này cũng có sự tăng lên liên tục.

(3) Sự cạnh tranh lớn về giá trên thị trường. Hiện tại dịch vụ đại lý hải quan của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) ở Việt Nam nhận áp lực sức ép cạnh tranh cả từ phía khách hàng 
và các đối thủ cạnh tranh. Điều này là do các doanh nghiệp có quy mô lớn và các công ty quốc tế 
hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải và logistics đã tạo ra các liên minh, cung cấp kết hợp 
nhiều dịch vụ có thể kết nối trên toàn thế giới bên cạnh dịch vụ hải quan đã đưa ra mức giá thấp 
hơn tạo ra sức ép cạnh tranh về giá nghiêm trọng. Do đó, nhiều đại lý hải quan của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) ở Việt Nam không thể chịu được áp lực từ các đối thủ cạnh tranh 
trên thị trường và trở thành nhà cung cấp dịch vụ phụ cho các doanh nghiệp lớn này hoặc phải 
rời bỏ thị trường. 

Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là nếu phát triển mạnh nền kinh tế chia sẻ sẽ đem lại những lợi 
ích gì cho DNNVV trong việc cung cấp dịch vụ đại lý hải quan. Có thể thấy rằng, trong nền kinh 
tế chia sẻ, việc triển khai các công nghệ mới trong quản lý có khả năng giúp tạo cơ hội chia sẻ tài 
nguyên giữa khách hàng và nhà cung cấp ở ba khía cạnh như phân tích tại bảng 1.

5 https://vilas.edu.vn/xe-rong-chieu-ve-va-giai-phap-cua-start-up-viet.html
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Bảng 1. Phân tích những lợi ích đem lại từ việc sử dụng kinh tế chia sẻ 
trong dịch vụ đại lý hải quan

STT Các khía cạnh Lợi ích của nền kinh tế chia sẻ đem lại
Khách hàng Nhà cung cấp dịch vụ

1 Tối đa hóa khả năng sử dụng 
nguồn lực xe tải

- Có thể lựa chọn nhà 
cung cấp gần nhất với 
giá thấp nhất, tiết kiệm 
thời gian và nhanh hơn.
- Có nhiều sự lựa chọn.

- Có thể nhận được nhiều 
công việc hơn.
-Thu nhập cao hơn.
- Cung cấp dịch vụ tiếp cận 
tới nhiều khách hàng hơn.
- Giảm lãng phí xe chạy 
rỗng chiều về.

2 Giảm áp lực cạnh tranh về giá từ 
khách hàng và đối thủ

Nhận được giá rẻ hơn 
với chất lượng dịch vụ 
tốt hơn.

- Có thể đặt ra giá rẻ hơn 
cạnh tranh với các công ty 
lớn và công ty quốc tế..
- Nâng cao tiềm lực cạnh 
tranh khi sử dụng tổng hợp 
nguồn lực của nhiều doanh 
nghiệp qua mạng lưới liên 
kết được với nhau.

3 Giảm chi phí cho khách hàng, 
doanh nghiệp và đa dạng hoá 
dịch vụ.

-Thuận tiện trong việc 
kết nối và phối hợp thực 
hiện dịch vụ.
-Tạo sự tin cậy trong sử 
dụng dịch vụ

- Giúp tạo ra sự đa dạng 
dịch vụ từ mạng lưới liên 
kết.
- Giảm chi phí hoạt động

Nguồn: Tự tổng hợp của tác giả

Ngoài ra, nhờ sự liên kết kinh doanh, mô hình kinh tế chia sẻ có thể giảm chi phí hoạt động 
cho các DNVVN bằng cách sử dụng sức mạnh của nhóm để thuê, mua dùng chung cơ sở vật chất 
văn phòng điều hành, trang thiết bị, phần mềm,... trong các hoạt động dùng chung, từ đó, giúp 
doanh nghiệp đại lý hải quan vừa và nhỏ đưa ra các mức giá tương đương với các đối thủ của họ 
trên thị trường, thậm chí có thể thấp hơn và cung cấp các dịch vụ đa dạng hơn. Đây chính là những 
lợi ích rất rõ rệt cho các nhà cung cấp dịch vụ đại lý hải quan. Trong khi đó lợi ích đem lại cho 
khách hàng là tạo điều kiện giao dịch và phối hợp thực hiện dịch vụ ở một nơi, kết hợp sử dụng 
nhiều dịch vụ cùng lúc với sự tin cậy và giá cả hợp lý.

Để có thể thực hiện được mô hình kinh tế chia sẻ trong dịch vụ đại lý hải quan, vấn đề xác 
định nền tảng công nghệ quản lý nào hữu ích cho việc thuyết phục các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
đại lý hải quan tham gia vào mạng lưới kinh tế chia sẻ là hết sức quan trọng. Các nghiên cứu chứng 
minh rằng công nghệ áp dụng cần giúp các bên tham gia dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi và đơn 
giản sử dụng trên cả thiết bị máy tính và điện thoại di động. Khả năng tiếp cận và sự đơn giản có 
thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ giảm sức ép đòi hỏi từ trình độ năng lực áp dụng công nghệ 
của nhân viên có trình độ kỹ năng máy tính thấp. Bên cạnh đó là việc khách hàng có thể kiểm tra 
công việc, tình trạng thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, không phải chờ đợi và đồng thời có thể 
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tiết kiệm thời gian và tiền bạc để tìm kiếm dễ dàng một nhà cung cấp khác khi cần thiết. Ngoài ra, 
công nghệ áp dụng cần phải có một hệ thống nhận dạng và bảo mật mạnh mẽ. Các nhà cung cấp 
đại lý hải quan có thể đạt được niềm tin với khách hàng của họ về quyền riêng tư bảo mật thông 
tin bằng cách có các chính sách bảo mật mạnh mẽ. Cùng với những điều đó, hệ thống công nghệ 
áp dụng dựa trên việc chia sẻ nên rất cần có sự minh bạch và phân phối công việc công bằng giữa 
tất cả các thành viên tham gia và khách hàng.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, một doanh nghiệp công nghệ kinh doanh trên một nền 
tảng kinh doanh kỹ thuật số mới sẽ giúp tạo điều kiện cho các khách hàng tiếp cận với hàng hóa và 
dịch vụ mới của các nhà cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hơn nữa, công nghệ có sẵn 
sẽ giúp phù hợp với nhu cầu và dễ dàng cung cấp đem lại  hiệu quả hơn, các thách thức của việc 
quản lý công nghệ trên cùng một nền tảng giúp người tiêu dùng giảm chi phí tham gia. Điều này 
cũng đã được minh chứng qua mô hình hoạt động của các công ty Uber, Grab,..

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thực tế ở Việt Nam, nền kinh tế chia sẻ vẫn là một khái niệm mới. Do vậy, hệ thống các quy 
định pháp lý đảm bảo cho hoạt động này vẫn chưa được xây dựng rõ ràng và cụ thể. Do đó, có khả 
năng xảy ra các hoạt động bất hợp pháp, gian lận, cạnh tranh không bình đẳng gây thiệt hại cho cả 
về phía khách hàng và nhà cung cấp luôn có thể xảy ra, đặc biệt là đối với dịch vụ đại lý hải quan 
một hoạt động dịch vụ có liên quan đến các giao dịch thương mại, vận tải xuyên biên giới, chịu sự 
chi phối và tuân thủ rất nhiều quy định pháp lý. Do vậy, để phát triển nền kinh tế chia sẻ bền vững 
đối với dịch vụ đại lý hải quan trong bối cảnh toàn cầu hoá tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số 
gợi ý sau:

Thứ nhất, Chính phủ cần đẩy nhanh việc nghiên cứu ban hành các quy định pháp luật điều 
chỉnh và quản lý đối với kinh tế chia sẻ tại Việt Nam Nam (về đăng ký kinh doanh, thực hiện nghĩa 
vụ thuế, nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khai báo thông tin, nghĩa vụ đáp ứng các điều kiện kinh doanh 
chuyên ngành, nghĩa vụ về thực hiện chính sách thanh toán, bảo hiểm v.v..), đặc biệt, cần qui định 
rõ trách nhiệm giữa các bên trong kinh tế chia sẻ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc 
quản lý đối với mô hình kinh doanh này. Hệ thống pháp luật này sẽ  giúp điều chỉnh mọi hoạt động 
kinh doanh trong nền kinh tế chia sẻ, vừa đảm bảo môi trường thuận lợi cho nó phát triển, vừa tạo 
ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa nền kinh tế này với mô hình kinh doanh dịch vụ truyền 
thống. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện nền tảng pháp lý đảm bảo cho việc phát triển nền kinh tế chia 
sẻ bền vững đối với dịch vụ đại lý hải quan tại Việt Nam.

Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước thông qua đầu tư nâng cao năng lực 
về công nghệ, trình độ quản lý, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý để có thể đảm bảo công tác thanh 
tra, kiểm tra và đảm bảo an toàn, nâng cao khả năng kiểm soát quản lý đối với mô hình kinh tế chia 
sẻ trong việc cung ứng dịch vụ đại lý hải quan; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành 
vi, hoạt động vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích của các bên tham gia.

Thứ ba, Nhà nước cần có sự điều phối thúc đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết trao đổi và xử lý 
nghiệp vụ giữa các bên liên quan trong hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý hải quan như các nhà 
cung cấp mạng lưới Internet, phần mềm giao dịch, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, 
các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng logistics, vận tải giao nhận hàng hoá, cơ quan hải quan, thuế, các 
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cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc các bộ ngành. Khi giữa các bên tham gia vẫn còn có sự phân 
tán trong hoạt động kết nối, trao đổi và xử lý các nghiệp vụ phát sinh đối với hoạt động của đại lý 
hải quan thì sẽ không thể có một nền tảng tốt cho sự phát triển và thành công của kinh doanh chia 
sẻ dịch vụ đại lý hải quan.

Thứ tư, đối với các chủ thể tham gia vào vận hành mô hình kinh tế chia sẻ dịch vụ đại lý hải 
quan, cần có sự đầu tư về công nghệ, cơ sở hạ tầng vật chất, nguồn nhân lực có trình độ đảm bảo 
và xây dựng được niềm tin để khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ đại lý hải quan nhỏ lẻ tham 
gia tích cực và rộng khắp.
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TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC ĐẾN 
CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Việt Nga*

TÓM TẮT: Bài viết tìm hiểu tác động củachỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số của thị 
trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu theo ngày được thu thập từ ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến ngày 
17 tháng 5 năm 2019, gồm 724 quan sát. Để mô tả mối quan hệ giữa các biến này, tác giả sử dụng mô 
hình tự hồi quy phân phối trễ. Kết quả cho thấy, trong ngắn hạn, chỉ số của thị trường chứng khoán Việt 
Nam bị ảnh hưởng bởi những biến đổi trong quá khứ của chính nó và bị ảnh hưởng bởi chỉ số của thị 
trường chứng khoán Trung Quốc cùng ngày. Trong dài hạn vẫn tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa 
chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường chứng khoán Trung Quốc. Mối quan hệ giữa hai chỉ số 
thị trường chứng khoán trong ngắn hạn và dài hạn đều là quan hệ cùng chiều.

Từ khóa: chỉ số thị trường chứng khoán, Trung Quốc, Việt Nam, mô hình tự hồi quy phân phối trễ.

1. GIỚI THIỆU

Quá trình toàn cầu hóa của các thị trường tài chính quốc tế làm sự tương tác giữa các thị 
trường chứng khoán tăng lên thông qua các tiến bộ trong công nghệ thông tin và viễn thông 
giúp tăng cường mối quan hệ giữa các thị trường khác nhau, điều này dẫn đến sự bất ổn kinh tế 
của những nước phát triển hoặc các nước có quy mô kinh tế lớn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến thị 
trường chứng khoán các quốc gia nhỏ và đang phát triển. Hệ quả của hiện tượng này là tài sản 
được giao dịch ở các thị trường khác nhau sẽ có mức rủi ro tương tự nhau, hay nói cách khác các 
tài sản tài chính được giao dịch ở mỗi thị trường riêng biệt sẽ có cùng mức rủi ro và dẫn đến mức 
kỳ vọng lợi nhuận là tương tự nhau. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng mối tương quan giữa 
các thị trường quốc tế và nội địa để tăng lợi nhuận và giảm rủi ro (Shih và cộng sự, 2008; Oliveira 
và cộng sự, 2009).

Theo thông tin của Worldbank vào ngày 18/09/2015, nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua 
Nhật Bản và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, thị trường Trung Quốc đã trở 
nên quan trọng và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo của nước này đã tự 
tin hơn trên thị trường quốc tế và bắt đầu tác động đến thị trường Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh 
nhiều hơn, với các hợp đồng có giá trị lớn. Bên cạnh đó, theo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(Association of Southeast Asian Nations), với sự thành lập của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 
vào ngày 31/12/2015, AEC Blueprint 2025 sẽ dẫn dắt khu vực ASEAN trở nên chủ động hơn, tạo 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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nên cấu trúc và các khuôn khổ hoạt động như một cộng đồng kinh tế. Ngoài ra, Blueprint còn chắc 
chắn rằng các nước thành viên sẽ không chỉ liên kết về kinh tế với nhau, mà còn liên kết một cách 
vững chắc với nền kinh tế toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chung. Những sự kiện 
này đã góp phần làm cho mối quan hệ giữa thị trường vốn giữa Trung Quốc với các nước trong khu 
vực Đông Nam Á trở nên mạnh hơn. Điều này có thể thấy được khi chỉ số Shanghai Composite 
của thị trường chứng khoán Trung Quốc vào những ngày đầu năm 2016 giảm quá sâu, có lúc phải 
kích hoạt hệ thống ngừng giao dịch đã phần nào khiến cho thị trường chứng khoán của nhiều nước 
trên thế giới giảm, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này dẫn đến câu hỏi liệu thị trường chứng khoán 
của Trung Quốc có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Việt Nam không là vấn đề cần thiết 
nên được xem xét trong bối cảnh thị trường biến động như hiện nay. Do đó, nhóm tác giả thực hiện 
bài nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán Trung Quốc và Việt Nam.

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ XX, sự phát triển của công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông 
giúp cho quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh hơn, kéo theo đó là mối liên hệ giữa các thị trường 
tài chính trên thế giới cũng mạnh hơn. Sự tương tác hay tính liên kết giữa các thị trường tài chính 
dẫn đến việc một cú sốc (shock) trong thị trường tài chính, mà đặc biệt là thị trường tài chính có 
quy mô lớn, sẽ dẫn đến thay đổi trong những thị trường tài chính khác mà chủ yếu là thị trường tài 
chính đang phát triển. Điều này dẫn đến tài sản giao dịch giữa các thị trường khác nhau sẽ có rủi 
ro tương tự, từ đó tạo ra lợi nhuận tương tự nhau bởi tính liên kết của các thị trường đó. Một khi sự 
liên kết giữa các thị trường tài chính mạnh hơn sẽ làm cho các thị trường này thay đổi giống nhau 
hơn. Khi đó, một cú sốc trong một chỉ số trên một thị trường chứng khoán dẫn đến thay đổi tương 
tự trên các thị trường khác nhau trên thế giới. Nghiên cứu của Otavio R.De Mediros, Gustavo R.De 
Oliveira và F.N Van Doornik (2009) cho thấy rằng thị trường chứng khoán Brazil có thể được giải 
thích được bằng dữ liệu chứng khoán của Mỹ vài phút trước đó.

Kofman và Martens (1997) nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai thị trường chứng khoán riêng 
biệt, khi giá chứng khoán của một thị trường dẫn đầu và thị trường còn lại thay đổi tương tự với độ 
trễ nhất định. Tác giả đã xem xét mối liên hệ giữa chỉ số chứng khoán London và New York với 
kết quả cho thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ có tác động lan tỏa đến thị trường chứng khoán 
Anh, mặc dù cũng có vài trường hợp ngược lại. Nếu có thể nắm bắt được mối liên hệ trễ này giữa 
các thị trường, các nhà đầu tư sẽ có những cơ hội để thu được các tỷ suất sinh lợi bất thường thông 
qua arbitrage. Theo Jiang và cộng sự (2001) định nghĩa tác động lan tỏa là “hiện tượng phản ánh 
tình trạng khi sự thay đổi của những mức giá khác nhau thay đổi tương tự nhau”. Điều này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của Oliveira và cộng sự (2009) cho rằng một thị trường phát triển hơn có 
thể đi trước các thị trường khác, và nó có thể dự báo một phần nào đó sự thay đổi trong giá của các 
thị trường khác, tạo ra cơ hội “arbitrage”, tạo ra tỷ suất sinh lợi bất thường.

Khi tác động này được phát hiện, nó lại không phù hợp với giả thiết thị trường hiệu quả được 
phát triển bởi Fama năm 1970, ông cho rằng giá chứng khoán là bước đi ngẫu nhiên, không thể 
dự báo, không có tỷ suất sinh lợi bất thường do đó không thể thực hiện arbitrage. Tuy nhiên, trong 
thực tế, có những thị trường phát triển hơn thị trường khác, tạo ra sự khác biệt về đặc tính, cũng 
như quy mô. Ví dụ như thị trường chứng khoán New York (NYSE) lớn hơn ít nhất hai mươi lần so 
với thị trường chứng khoán Brazil (Bovespa). Sự tồn tại của các cơ chế tốt hơn để bảo vệ những 
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nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn. Bên cạnh đó, những phương tiện thông tin đại chúng điện đại hơn trong 
những nước phát triển hơn cũng cung cấp thông tin nhanh hơn và đem lại hiệu quả lớn hơn cho các 
nhà đầu tư, do đó, tạo ra nhiều bất lợi cho các nước ít phát triển hơn. Tất cả những đặc điểm này 
dẫn đến mức độ phát triển khác nhau giữa các thị trường, tạo điều kiện cho bất cân xứng thông tin 
xảy ra.

Khi giả thiết thị trường hiệu quả không đứng vững, giá tài sản trong các thị trường phát triển 
có thể phụ thuộc vào ảnh hưởng của việc nắm bắt thông tin nhanh và hiệu quả hơn. Hay nói cách 
khác, sự thay đổi giá tài sản trong thị trường lớn hơn - như Mỹ - có thể dự báo được sự thay đổi 
giá trong các thị trường kém phát triển hơn như Brazil (Oliveira và cộng sự (2009)), hay theo 
nghiên cứu của Bwo-Nung Huang và cộng sự (1999) cho thấy thị trường Nhật Bản, Hồng Kông 
và Singapore cũng thể hiện tác động dẫn dắt các thị trường Châu Á mới nổi, nếu như có mối liên 
kết mạnh mẽ giữa các thị trường phát triển và mới nổi. Đây là tác động lan tỏa, khi mà sự thay đổi 
giá tài sản ở một thị trường dẫn tới sự thay đổi giá tài sản trong các nước khác với một độ trễ. Tình 
huống này trái ngược với giả thiết thị trường hiệu quả khi nó có thể giúp dự báo được tỷ suất sinh 
lợi thị trường, tạo ra cơ hội kiếm được tỷ suất sinh lợi bất thường ở các thị trường theo sau thông 
qua arbitrage.

Do đó, một số công trình nghiên cứu đã đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến tác động lan tỏa 
trễ này: số lượng nhà phân tích của một công ty, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức trong công ty, và khối 
lượng giao dịch. Các giải thích mở rộng gồm giao dịch không đồng bộ (Lo và MacKinlay, 1990b), 
lợi nhuận mong đợi theo thời gian, và truyền dẫn thông tin chậm chạp (Lo và MacKinlay, 1990a).

Nghiên cứu của Kewei (2007) tập trung vào lý do thứ ba rằng tác động lan tỏa là do giá chứng 
khoán của một số công ty ảnh hưởng chậm chạp hơn với thông tin hơn những yếu tố khác. Và 
những yếu tố kinh tế nào là lý do cho sự truyền dẫn thông tin chậm chạp trong thị trường chứng 
khoán? 

Đã có nhiều bài nghiên cứu được thực hiện dựa trên tác động lan tỏa này. Miller (1980) ứng 
dụng tác động lan tỏa để xác định giá bán sỉ dẫn dắt giá sản xuất thịt heo ở Mỹ. Đối với thị trường 
chứng khoán, tác động lan tỏa được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau. Theo Yiu Kuen và Wai-
Sum Chan (2010) thị trường giao sau dẫn dắt thị trường kỳ hạn cho chỉ số S&P500. Nghiên cứu 
của Tse (2006) cho thấy mối quan hệ dẫn dắt giữa hợp đồng giao ngay và giao sau của Nikkei và 
thấy sự thay đổi trong giá tương lai lấy trễ dẫn dắt sự thay đổi của giá giao ngay, trong ngắn hạn, 
nhưng không có chiều ngược lại.

Tương tự các các bài nghiên cứu trên, lý thuyết này cũng áp dụng lên các chỉ số của chứng 
khoán. Malliaris và Urrutia (1992) xem xét tác động lan tỏa cho chỉ số của 6 chỉ số chứng khoán 
lớn: New York S&P500, Tokyo Nikkei, London FT-30, Hồng Kong Hang Seng, Singapore Straits 
Times và Australia All Ordinaries. Tác giả đã tìm thấy mối lên hệ giữa các chỉ số vào giai đoạn 
trước và sau khủng hoảng 1987 nhưng không có tác động lan tỏa tồn tại vào giữa những tháng 
khủng hoảng. Oliveira và cộng sự (2009) xem xét sự tồn tại mối liên hệ giữa thị trường chứng 
khoán Mỹ và Brazil, lần lượt đại diện bởi chỉ số NYSE và Bovespa. Kết quả cho thấy lợi nhuận 
của Bovespa được giải thích bởi sự thay đổi trong những phút trước của NYSE. Mặt khác, Shih và 
cộng sự (2008) xem xét được mối quan hệ giữa các chỉ số của thị trường phát triển là Trung Quốc, 
Nhật Bản và Mỹ và kết quả cho thấy không có mối tương quan giữa các thị trường này. Theo Bwo-
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Nung Huang và cộng sự (1999), thị trường Mỹ có tác động lan tỏa tới các thị trường mới nổi và giá 
chứng khoán ở Nhật Bản, Hồng Kong, Singapore cũng thể hiện tác động lan tỏa đến các thị trường 
các nước Châu Á mới nổi. Nguyễn Phúc Cảnh và cộng sự (2016) đã nghiên cứu xem xét tác động 
lan tỏa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đối vớithị trường chứng khoán của 6 nước trong 
khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia,Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam 
trong giai đoạn từ 2005 - 2015. Thông qua sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy, hàm phản ứng đẩy 
và phân rã phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày, kết quả cho thấy thị trường chứng 
khoán Trung Quốc có tác động lan tỏa đến các thị trường 6 nước ASEAN và tác động lan tỏa có 
độ trễ từ 2 đến 3 ngày.

Từ những lý thuyết nghiên cứu trên và thực trạng khi chỉ số chứng khoán Trung Quốc giảm 
sút đã ảnh hưởng đến chỉ số chứng khoán của các nước khác thị trường chứng khoán Trung Quốc 
có tác động lan tỏa đến thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Ở phần tiếp theo, nhóm tác 
giả sẽ sử dụng những phương pháp kinh tế lượng để kiểm định điều này, tuy nhiên, dữ liệu nghiên 
cứu sẽ được cập nhật và phương pháp sử dụng ở đây là sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ.

3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp nghiên cứu

Phần này sẽ thể hiện phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Đầu tiên, trong phân 
tích dữ liệu chuỗi thời gian, như phân tích các chỉ số chứng khoán trên thị trường tài chính, khi 
áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển có giả định rằng các chuỗi thời gian là dừng, hay nói 
cách khác bước đi của chúng là ngẫu nhiên. Theo cách này, một chuỗi dữ liệu được xem là dừng 
nếu trung bình và độ lệch chuẩn của nó là không đổi theo thời gian và giá trị của hiệp phương sai 
giữa hai chuỗi thời gian phụ thuộc chỉ vào độ trễ giữa hai giai đoạn chứ không phải phụ thuộc vào 
thời gian mà hiệp phương sai được tính ra. Trong bài nghiên cứu này, để kiểm định xem chuỗi dữ 
liệu có dừng hay không, nhóm tác giả sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey-Fuller 
theo nghiên cứu của Dickey và Fuller (1979).

Để xem xét mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán Trung Quốc và Việt Nam là dài hạn 
hay ngắn hạn nhóm tác giả tiến hành thực hiện kiểm định đồng liên kết Johansen với giả thiết H0 là 
không tồn tại đồng liên kết giữa hai thị trường. Nếu bác bỏ giả thiết H0 thì mối quan hệ giữa Trung 
Quốc và Việt Nam là dài hạn. Ngược lại, nếu chấp nhận giả thiết H0, hay tồn tại mối quan hệ ngắn 
hạn giữa các nước này, nhóm tác giả sẽ thực hiện mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive 
Distributed Lag, viết tắt là ARDL) Mô hình này được đề xuất bởi Pesaran, Shin & Smith (1996).

Dạng toán học của mô hình ARDL được sử dụng trong bài báo là:
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trong đó D là ký hiệu toán tử lấy sai phân, ,i iα β  là các hệ số hồi quy, và tu  là phần dư có 
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tương quan đồng thời nhưng không tương quan với trễ của nó và không tương quan với tất cả các 
biến độc lập. Do đó vế phải của phương trình hồi quy gồm các biến trễ của các biến độc lập, và ở 
đây chúng ta có thể sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu.

Quy trình ước lượng mô hình ARDL có thể được tóm lược qua các bước sau:

- Kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian. Biến đổi các chuỗi thời gian chưa dừng về 
chuỗi dừng. Tức là biến đổi để nhận được các chuỗi có kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai 
là không đổi theo thời gian.

- Lựa chọn bậc trễ tối ưu cho mô hình ARDL.

- Ước lượng mô hình ARDL.

- Kiểm định kết quả ước lượng mô hình ARDL: Kiểm định dạng hàm; kiểm định tính ổn định 
của mô hình ARDL; kiểm định phần dư của mô hình ARDL không mắc khuyết tật tự tương quan. 

- Kiểm định đồng tích hợp để tìm mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến.

Chi tiết về mô hình ARDL có thể tìm thấy trong Chương 17 của Gujarati (2004).

3.2. Dữ liệu

Chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc là Hangseng Composite và chỉ số thị trường 
chứng khoán Việt Nam là VNI được thu thập từ https://www.investting.com, trong giai đoạn từ 
ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, gồm 724 quan sát. Giai đoạn này là giai 
đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và với dữ liệu khá cập nhật. Một số kết quả thú vị 
liên quan đến các thời kỳ thị trường có những biến động mạnh sẽ được nghiên cứu trong các bài 
báo khác. Trong chuỗi dữ liệu được thu thập có một số dữ liệu bị thiếu do các ngày lễ và các lý do 
khác, tác giả điều chỉnh để tạo nên bộ dữ liệu cân bằng. 

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Các chuỗi số liệu đưa vào phân tích bằng mô hình ARDL phải là các chuỗi dừng. Tính dừng 
là một khái niệm quan trọng khi nghiên cứu về các chuỗi thời gian. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu 
hết các chuỗi số liệu tài chính là không dừng. Trước tiên, chúng ta quan sát đồ thị của các chuỗi 
ban đầu như trong Hình 1.
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Hình 1. Đồ thị của các chuỗi VNI và HANGSENG COMPOSITE



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA84

Hình 1 gợi ý rằng các chuỗi thời gian ban đầu không dừng. Chúng ta khảo sát đồ thị các chuỗi 
sai phân bậc nhất của các chuỗi ban đầu như trong Hình 2.
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Hình 2. Đồ thị của các chuỗi DVNI và DHANGSENG COMPOSITE

Hình 2 gợi ý rằng các chuỗi sai phân bậc nhất của các chuỗi thời gian ban đầu là các chuỗi 
dừng. Để minh chứng, chúng ta sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị, nhờ một kiểm định phổ biến 
là kiểm định Augmented Dicky-Fuller (kiểm định ADF). Kết quả sử dụng kiểm định nghiệm đơn 
vị với trễ bậc 4 theo khuyến nghị của Newey-West, với kỹ thuật sử dụng theo dạng mô hình có 
xu hướng và hệ số chặn. Các Bảng 1 và 2 dưới đây lần lượt trình bày các kiểm định ADF cho các 
chuỗi thời gian ban đầu, và các chuỗi sai phân bậc nhất của chúng.

Bảng 1. Kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi VNI và HANGSENG COMPOSITE
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Bảng 2. Kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi DVNI và DHANGSENG COMPOSITE

Kiểm định nghiệm đơn vị cho thấy các chuỗi gian ban đầu không dừng, nhưng sau khi lấy sai 
phân bậc nhất, chúng ta thu được các chuỗi thời gian dừng. Các kết quả này phù hợp với những dự 
đoán ban đầu từ các Hình 1 và 2. Việc sử dụng phương pháp lấy sai phân bậc nhất không chỉ để 
thu được các chuỗi thời gian dừng, mà đây còn là một lựa chọn phù hợp khi cần giải thích các hàm 
phản ứng. Bởi vì, các chuỗi sai phân này cung cấp thông tin về xu hướng tăng hoặc giảm (theo dấu 
của kết quả sai phân) chứ không tập trung cung cấp thông tin về giá trị thực của chuỗi thời gian.

Tiếp theo, chúng ta thực hiện thống kê mô tả cho thấy các biến đều có độ lệch chuẩn cao, thể 
hiện sự biến động mạnh của các biến này. Giá trị thống kê Jarque-Bera ở mức cao cho thấy rằng 
các chuỗi đều không có phân phối chuẩn.

 Mean  Median  Maxi-
mum

 Mini-
mum  Std. Dev.  Skew-

ness  Kurtosis  Jarque - 
Bera  Probability  Sum  Sum Sq. 

Dev.

 Ob-
serva-
tions

DVNI  0.486487  1.110000  37.85000 -56.33  9.756029 -1.14  9.244214  1331.134  0.000000  351.7300  68720.04  723

DSHANG-
HAI - 

COMPOS-
ITE

 0.053416  1.890000  157.0500 -171.9  30.42501 -0.535  7.708474  702.3827  0.000000  38.62000  668341.7  723

Bảng 3. Thống kê mô tả các sai phân của từng biến

Bước tiếp theo cần xác định độ trễ tối ưu cho mô hình ARDL. Đây là một công đoạn quan 
trọng trước khi ước lượng mô hình ARDL. Cách truyền thống để lựa chọn độ trễ tối ưu là ước 
lượng mô hình ARDL nhiều lần với các trễ giảm dần đến 0. Trong số các mô hình ARDL được ước 
lượng, chúng ta lựa chọn mô hình nào có giá trị tiêu chuẩn thông tin Hannan-Quin nhỏ nhất. Trong 
bài báo này, tác giả thử các trễ đến tối đa bậc 12 và lựa chọn được mô hình được khuyến nghị theo 
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tiêu chuẩn Hannan-Quin là mô hình ARDL(2,0). Hình 3 sau đây chỉ minh họa tiêu chuẩn cho 20 
mô hình có kết quả tốt hơn cả, trong đó có mô hình tốt nhất nói trên.
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Hình 3. Minh họa tiêu chuẩn Hann-Quin cho 20 mô hình tốt nhất

Kết quả ước lượng mô hình ARDL được trình bày trong Bảng 4 sau đây.

Dynamic regressors (12 lags, automatic): 
D(SHANGHAI_COMPOSITE)
Fixed regressors: C   
Number of models evalulated: 156  
Selected Model: ARDL(2, 0)   
Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable
Coefficie
nt Std. Error t-Statistic Prob.*   

D(VNI(-1)) -0.039778 0.035668 -1.115232 0.2651 
D(VNI(-2)) 0.119079 0.035801 3.326116 0.0009 
D(SHANGHAI_COM
POSITE) 0.084552 0.011497 7.354260 0.0000 
C 0.448229 0.348521 1.286088 0.1988 

R-squared 0.090668    Mean dependent var 0.495534 
Adjusted R-squared 0.086863    S.D. dependent var 9.768021 

S.E. of regression 9.334144
    Akaike info 
criterion 7.310768 

Sum squared resid 62469.51    Schwarz criterion 7.336180 

Log likelihood -2631.532
    Hannan-Quinn 
criter. 7.320578 

F-statistic 23.83033    Durbin-Watson stat 2.007488 
Prob(F-statistic) 0.000000    

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for 
model selection. 

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình ARDL(2,0)
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Tuy mô hình ARDL(2,0) là mô hình tốt nhất trong số các mô hình theo tiêu chuẩn Hannan-
Quin, nhưng có thể nhận thấy, sau khi ước lượng, có một hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê 
ở mức ý nghĩa 5%, đó là DVNI(-1). Chúng ta có thể ước lượng lại mô hình, sau khi bỏ các biến này 
khỏi mô hình, như trong Bảng 5. Các hệ số hồi quy trong mô hình ở Bảng 5 đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức ý nghĩa 5%. Có thể nhận thấy các hệ số hồi quy của các biến có ý nghĩa thống kê trong 
mô hình ở Bảng 4 và Bảng 5 sai lệch nhau không nhiều.

Dependent Variable: D(VNI)   
Method: Least Squares   
Included observations: 721 after adjustments  

Variable
Coefficie
nt Std. Error t-Statistic Prob.   

D(VNI(-2)) 0.120523 0.035784 3.368075 0.0008 
D(SHANGHAI_COM
POSITE) 0.083935 0.011486 7.307794 0.0000 
C 0.428103 0.348113 1.229781 0.2192 

R-squared 0.089091    Mean dependent var 0.495534 
Adjusted R-squared 0.086553    S.D. dependent var 9.768021 

S.E. of regression 9.335728
    Akaike info 
criterion 7.309727 

Sum squared resid 62577.88    Schwarz criterion 7.328786 

Log likelihood -2632.157
    Hannan-Quinn 
criter. 7.317084 

F-statistic 35.11171    Durbin-Watson stat 2.086869 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình DVNI sau khi bỏ một số biến

Sau khi xác định được các nhân tố tác động đến biến động của chỉ số thị trường chứng khoán 
như khuyến nghị của mô hình. Trước khi phân tích kết quả, bước tiếp theo, chúng ta cần kiểm định 
mô hình ARDL(2,0) ở trên.

Trước tiên cần kiểm định, phần dư của mô hình không mắc khuyết tật tự tương quan, nhờ 
kiểm định nhân tử Lagrange (Lagrang Multiplier, viết tắt là LM) như trong Bảng 6.

Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test:  

F-statistic 1.394257 
    Prob. 
F(1,717) 0.2381

Obs*R-
squared 1.399314 

    Prob. Chi-
Square(1) 0.2368

Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test:  

F-statistic 0.696466
    Prob. 
F(2,716) 0.4987

Obs*R-
squared 1.399937

    Prob. Chi-
Square(2) 0.4966

Bảng 6. Kiểm định LM về hiện tượng tự tương quan của phần dư của mô hình ARDL
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Như vậy, mô hình ARDL(2,0) có phần dư không mắc khuyết tật tự tương quan bậc 1 hay bậc 2.

Kết quả kiểm định dạng hàm Ramsey RESET như trong Bảng 7 thể hiện dạng hàm là chưa 
phù hợp. Có lẽ tác động của chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số thị trường chứng 
khoán Việt Nam cần thêm biến để thể hiện con đường truyền dẫn. Điều này sẽ được thực hiện trong 
một nghiên cứu tiếp theo.

Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: D(VNI) D(VNI(-2)) 
D(SHANGHAI_COMPOSITE) C 
Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df 
Probabilit
y

t-statistic  3.986542  717  0.0001  
F-statistic  15.89252 (1, 717)  0.0001  
Likelihood ratio  15.80664  1  0.0001  

Bảng 7. Kết quả kiểm định dạng hàm

Kết quả kiểm định tính ổn định của mô hình được thực hiện nhờ tổng tích lũy 
của phần dư (CUSUM: Cumulative Sum of Recursive Residuals). Kết quả trong Hình 
4 cho thấy tổng tích lũy của phần dư nằm trong dải tiêu chuẩn ứng với mức ý nghĩa 
5% nên có thể kết luận phần dư của mô hình có tính ổn định và vì thế mô hình là ổn định. 
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Hình 4. Minh họa tổng tích lũy của phần dư và khoảng tin cậy 5%

Như vậy, mô hình ARDL (2,0) tạm thời có thể là phù hợp để mô tả tác động của chỉ số thị 
trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy, 
trong ngắn hạn, chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những biến đổi 
trong quá khứ của chính nó 2 ngày trước và bị ảnh hưởng bởi chỉ số thị trường chứng khoán Trung 
Quốc ngay lập tức (trong ngày). 
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Tiếp theo, để xem trong dài hạn có tồn tại mối quan hệ cân bằng giữa chỉ số thị trường chứng 
khoán Việt Nam và chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc, chúng ta thực hiện kiểm định đồng 
tích hợp. Kết quả khẳng định tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp được trình bày trong Bảng 8.

ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: D(VNI)   
Selected Model: ARDL(2, 0)   
Included observations: 721   

Cointegrating Form 

Variable
Coefficie
nt Std. Error t-Statistic Prob.    

D(VNI(-1), 2) -0.119079 0.035801 -3.326116 0.0009 
D(SHANGHAI_COMP
OSITE, 2) 0.084552 0.011497 7.354260 0.0000 
CointEq(-1) -0.920699 0.051442 -17.897803 0.0000 

    Cointeq = D(VNI) - (0.0918*D(SHANGHAI_COMPOSITE) + 
0.4868 ) 

     
Long Run Coefficients 

Variable
Coefficie
nt Std. Error t-Statistic Prob.    

D(SHANGHAI_COMP
OSITE) 0.091835 0.013005 7.061405 0.0000 
C 0.486836 0.377565 1.289409 0.1977 

Bảng 8. Kết quả kiểm định mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến

Trong kiểm định đồng tích hợp, hệ số hồi quy đồng tích hợp mang dấu âm (-0.920699) và có 
ý nghĩa thống kê ở mức 5% (giá trị xác suất rất nhỏ) thể hiện rằng tồn tại mối quan hệ đồng tích 
hợp giữa các biến. Tức là trong dài hạn khi hệ thống đang ở trạng thái cân bằng, khi có cú sốc nào 
đó xảy ra thì các biến trong mô hình có xu hướng vận động, “kéo” cả hệ “quay về” trạng thái cân 
bằng, tức là có xu hướng vận động ngược chiều (dấu âm của hệ số đồng tích hợp) so với các biến 
động đó. Phương trình đồng tích hợp, hay phương trình thể hiện mối quan hệ cân bằng dài hạn 
giữa các biến là:

DVNI = 0.091835*DHANGSENG_COMPOSITE + 0.486836.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã chỉ ra trong ngắn hạn, chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc trong ngày 
có tác động đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam, và tác động đó là tác động cùng chiều. 
Nói cách khác, biến động của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ chịu ảnh hưởng 
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của chính nó trong quá khứ gần mà còn do đóng góp của các thông tin từ thị trường chứng khoán 
Trung Quốc. Kết quả của nghiên cứu này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư. Các 
nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam nên theo dõi chặt chẽ thông tin về chỉ số thị 
trường chứng khoán Trung Quốc như một chỉ báo. 

Trong dài hạn, tồn tại mối quan hệ cân bằng giữa chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc 
và chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vậy việc phân tích, dự báo chỉ số thị trường chứng 
khoán Việt Nam trong dài hạn cũng cần quan tâm thêm đến chỉ số thị trường chứng khoán Trung 
Quốc. Một lần nữa, trong dài hạn, chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có tác động 
cùng chiều đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để thấy được mối quan hệ chặt chẽ và giúp đo lường rủi ro danh mục đầu tư gồm các tài sản 
trên chúng ta cần khảo sát cấu trúc phụ thuộc giữa các chỉ số, bằng một số phương pháp khác như 
phương pháp copula. Ngoài ra, có thể đưa thêm vào mô hình các biến kinh tế thế giới khác, như 
chỉ số thị trường chứng khoán các quốc gia khác trên thế giới, các biến kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ 
được thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo của tác giả.
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PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN CHỈ SỐ 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Vũ Quốc Dũng*

Nguyễn Thị Phương Tuyến**

TÓM TẮT: Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của một số nhân tố ảnh hưởng đến sự thay 
đổi của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam VNINDEX. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này 
bao gồm tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo thời gian với tần suất tháng 
(monthly series) trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2019, nhờ mô hình tự hồi quy phân phối 
trễ (Autoregressive Distributed Lag, viết tắt là ARDL). Kết quả phân tích hồi quy cho thấy trong ngắn hạn, 
chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những biến đổi trong quá khứ của chính 
nó trong 3 ngày gần nhất và bị ảnh hưởng bởi tỷ giá USD/VND ngay lập tức (trong ngày). Với số liệu này, 
không tìm thấy tác động trong ngắn hạn của giá vàng và chỉ số CPI đến chỉ số thị trường chứng khoán. 
Còn trong dài hạn, tỷ giá USD/VND có quan hệ ngược chiều với lợi suất chỉ số thị trường chứng khoán, 
sự biến động của giá vàng và chỉ số giá tiêu dùng thì có quan hệ cùng chiều với biến động của chỉ số thị 
trường chứng khoán.

Từ khóa: Chỉ số, thị trường chứng khoán, nhân tố ảnh hưởng

1. GIỚI THIỆU

Thị trường chứng khoán giữ vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tài chính ở mỗi quốc 
gia. Trên thị trường, giá cổ phiếu là yếu tố được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi đưa ra quyết 
định đầu tư. Lý thuyết thị trường hiệu quả cho rằng giá của cổ phiếu phải phản ánh tất cả các thông 
tin sẵn có liên quan đến cổ phiếu đó (Fama, 1970). Nói một cách khác, nếu thị trường là hiệu quả 
thì giá của cổ phiếu sẽ bị tác động bởi nhiều nhân tố, bao gồm cả nhân tố vi mô và vĩ mô. Tuy 
nhiên, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng thị trường chứng khoán ở nhiều quốc gia là 
không hiệu quả. Vì vậy, các thông tin khi được công bố có thể sẽ không được phản ảnh đầy đủ vào 
trong giá cổ phiếu.

Trong những năm gần đây, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là chủ đề được nhiều 
nhà nghiên cứu về tài chính đặc biệt quan tâm do những ý nghĩa quan trọng của nó. Nhiều nghiên 
cứu thực nghiệm đã chỉ rằng các yếu tố cơ bản của công ty, chẳng hạn như tỷ lệ cổ tức, có ảnh 
hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu (Al-Qenae và cộng sự, 2002; Al-Tamimi và cộng sự, 2007; 
Uddin và cộng sự, 2013). Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác lại tìm thấy những bằng chứng về 
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sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế) đến giá của cổ phiếu 
(Tsoukalas, 2003; Liu và Shrestha, 2008; Aurangzeb, 2012).

Cho đến nay, đã có một vài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến giá của các cổ phiếu 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, (Hussainey và Ngoc, 2009; Phan Thị Bích Nguyệt 
và Phạm Dương Phương Thảo, 2013). Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào việc 
đo lường ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến giá của cổ phiếu mà chưa nghiên cứu ảnh hưởng 
của các yếu tố cơ bản của công ty. Hơn nữa, theo quan sát của tác giả, giá vàng là nhân tố có thể 
ảnh hưởng đến giá của các cổ phiếu bởi vì ở Việt Nam thị trường vàng có mối quan hệ rất chặt chẽ 
với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, biến số này lại không được sử dụng trong các nghiên cứu 
trước đây ở Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến giá của 
các cổ phiếu niêm yết trên HOSE, trong đó chú trọng đến những khoảng trống mà các nghiên cứu 
trước đây để lại. Kết quả của nghiên cứu này sẽ bổ sung những bằng chứng thực nghiệm về các 
nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ trong điều kiện thị trường chứng khoán mới nổi và góp phần giúp 
các nhà đầu tư có những hành vi đầu tư hợp lý hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường chứng 
khoán Việt Nam phát triển một cách ổn định và bền vững hơn. 

2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu là chủ đề nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong những năm gần đây. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ 
phiếu được tìm thấy trong các nghiên cứu thực nghiệm đã công bố bao gồm các nhân tố vĩ mô và 
nhân tố cơ bản liên quan đến tình tình tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty. Do không 
thể liệt kê tất cả các nghiên cứu có liên quan nên trong phần này, chúng tôi chỉ liệt kê một vài 
nghiên cứu tiêu biểu làm cơ sở cho nghiên cứu của mình.

Trước tiên là nghiên cứu của Al-Qenae và cộng sự (2002). Trong nghiên cứu này, các tác giả 
đo lường ảnh hưởng của các nhân tố EPS, tổng sản phẩm quốc dân (GNP), lãi suất và lạm phát đến 
giá của các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường chứng khoán Kuwait trong giai đoạn 1981-1997. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy giá cổ phiếu có tương quan thuận với biến EPS và GNP, nhưng lại có 
tương quan nghịch với các biến lãi suất và lạm phát.

Tiếp theo, Al-Tamimi và cộng sự (2007) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá của các 
cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán UAE (United Arab Emirates). Nghiên cứu này sử 
dụng dữ liệu giá của 17 cổ phiếu được thu thập trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2005. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là nhân tố có tác động mạnh và cùng chiều 
đến giá của các cổ phiếu. Các nhân tố cung tiền và GDP cũng có tương quan thuận với giá của các 
cổ phiếu nhưng lại không có ý nghĩa về mặt thống kê. Ngoài ra, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng chỉ 
số giá tiêu dùng và lãi suất có tương quan nghịch với giá của các cổ niêm yết trên thị trường chứng 
UAE. Tuy nhiên, chỉ có mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và giá của các cổ phiếu là có ý nghĩa 
thống kê. Như vậy, có hai nhân tố ảnh hưởng đến giá của các cổ phiếu được tìm thấy trong nghiên 
cứu này, đó là EPS, chỉ số giá tiêu dùng.

Mehr-un-Nisa và Nishat (2012) nghiên cứu ảnh hưởng của các chỉ tiêu tài chính công ty 
và các yếu tố vĩ mô đến giá của các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường chứng khoán Karachi 
(Pakistan). Sử dụng phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) trên dữ liệu của 221 
công ty trong giai đoạn 1995-2006, các tác giả đã tìm thấy mối tương quan thuận giữa giá của cổ 
phiếu với các cấu trúc vốn, tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách, EPS và quy mô của công ty. 
Liên quan đến các yếu tố vĩ mô, kết quả nghiên cứu cho thấy giá cổ phiếu có tương quan thuận với 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA94

tốc độ tăng trưởng GDP, cung tiền và độ sâu tài chính. Ngược lại, giá cổ phiếu lại có tương quan 
nghịch với lãi suất và tỷ lệ lạm phát.

Trong một nghiên cứu khác, Uddin và cộng sự (2013) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 
giá của các cổ phiếu thuộc ngành tài chính ở Bangladesh. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được 
thu thập từ báo cáo tài chính của 67 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Dhaka trong 
giai đoạn từ 2005 đến 2011. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy EPS, giá trị tài sản ròng (NAV), 
lợi nhuận trước thuế, tỷ số P/E (giá thị trường trên lợi nhuận) có tương quan thuận với giá của các 
cổ phiếu thuộc ngành tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Dhaka.

Tsoukalas (2003) xem xét mối quan hệ giữa giá của cổ phiếu ở thị trường chứng khoán chứng 
khoán Cyprus và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi giá 
của các cổ phiếu, giá trị sản xuất công nghiệp, CPI, cung tiền và tỷ giá hối đoái theo thời gian với 
tuần suất quý được thu thập cho khoảng thời gian từ 1975 đến 1998. Sử dụng kiểm định Ganger, 
kết quả nghiên cứu cho thấy giá của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán chứng khoán 
Cyprus có mối quan hệ chặt chẽ với các yếu tố kinh tế vĩ mô được chọn để nghiên cứu.

Liu và Shrestha (2008) kiểm định mối quan hệ giữa giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 
Trung Quốc với các yếu tố vĩ mô, bao gồm giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ giá, lạm phát, cung 
tiền và lãi suất. Nghiên cứu này sử dụng số liệu thứ cấp cho tất cả các biến số trong giai đoạn từ 
01/1992 đến 12/2001. Sử dụng kiểm định đồng kết hợp (cointegration test), các tác giả đã tìm thấy 
mối tương quan thuận giữa giá cổ phiếu với giá trị sản xuất công nghiệp và cung tiền và mối tương 
quan nghịch giữa giá cổ phiếu với tỷ lệ lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Trên cơ sở các bằng chứng thực 
nghiệm được tìm thấy, các tác giả đã đưa ra khuyến nghị cho các nhà đầu tư rằng khi muốn đầu tư 
vào thị trường chứng khoán Trung Quốc thì nên đầu tư dài hạn bởi vì trong ngắn hạn thị trường 
chứng khoán Trung Quốc giao động rất mạnh nên cực kỳ rủi ro.

Eita (2012) nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến giá của các cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán Namibia. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thời gian với tần suất quý của giá 
cổ phiếu, cung tiền, lạm phát, GDP, lãi suất và tỷ giá trong giai đoạn 1998 - 2009. Thống nhất với 
kết quả của các nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này chỉ ra rằng giá của các cổ phiếu có mối tương 
quan nghịch với lãi suất và lạm phát. Ngược lại, các nhân tố GDP, tỷ giá và cung tiền có mối tương 
quan thuận với giá của các cổ phiếu.

Aurangzeb (2012) xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá của các cổ phiếu trên ba thị trường 
chứng khoán ở khu vực Nam Á, đó là Pakistan, Ấn độ và Sri Lanka. Số liệu sử dụng cho nghiên 
cứu này được thu thập cho giai đoạn từ 1997 đến 2010. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI), tỷ giá hối đoái có tương quan thuận, trong khi đó, lãi suất lại có tương 
quan nghịch với giá của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán ở khu vực Nam Á. 
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy lạm phát có tương quan nghịch với giá của các cổ phiếu 
nhưng lại không có ý nghĩa về mặt thống kê.

Hussainey và Ngoc (2009) nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô của Việt Nam (giá trị 
sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất) và của Mỹ (chỉ số S&P 500, giá trị sản xuất 
công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất trái phiếu chính phủ) đến giá của các cổ phiếu ở Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị sản xuất công nghiệp cả của Việt Nam và Mỹ đều có mối 
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tương quan tỷ lệ thuận với giá của các cổ phiếu ở Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu này còn tìm thấy 
mối quan nghịch giữa lãi suất và giá của cổ phiếu nhưng lại không có ý nghĩa về mặt thống kê.

Trong một nghiên cứu khác, Phan Thị Bích Nguyệt và Phạm Dương Phương Thảo (2013) 
nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố vĩ mô đến chỉ số giá thị trường của Sở Giao dịch chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh (VN-Index) trong giai đoạn từ 7/2000 đến 9/2011. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy các yếu tố cung tiền, sản lượng công nghiệp và giá dầu thế giới có mối tương quan 
cùng chiều với chỉ số giá thị trường. Ngược lại, biến lãi suất và tỷ giá hối đoái lại có mối tương 
quan nghịch với sự thay đổi của VN-Index. Điều đặc biệt là các tác giả đã tìm thấy mối tương quan 
thuận giữa lạm phát và chỉ số giá thị trường nhưng lại không có ý nghĩa thống kê.

Tóm lại, các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng EPS là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến 
giá của các cổ phiếu. Ngoài ra, các nhân tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát, tỷ giá, cung tiền, 
GDP, giá trị sản xuất công nghiệp cũng là những nhân tố có những tác động nhất định đến giá của 
các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các bằng chứng thực nghiệm được tìm thấy 
trong các nghiên cứu được thực hiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam cơ bản thống nhất với 
các nghiên cứu được thực hiện ở các thị trường chứng khoán mới nổi.

Trương Đông Lộc (2014) đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu 
niêm yết trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay 
đổi giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). 
Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi giá, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 
của 20 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, lãi suất cho vay, tỷ giá USD/VND, giá vàng và chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) theo thời gian với tần suất quý (quarterly series) trong giai đoạn từ 31/12/2006 
đến 31/12/2012. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy EPS và tỷ giá USD/VND có tương quan tỷ lệ 
thuận với sự thay đổi giá của các co phiếu. Ngược lại, biến động của giá vàng và tỷ lệ lạm phát có 
mối tương quan nghịch với tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu.

 Nghiên cứu này lấy ý tưởng phân tích tác động của một số nhân tố kinh tế vĩ mô đến không 
phải một số cổ phiếu như trong Trương Đông Lộc (2014) mà đến chỉ số của cả thị trường chứng 
khoán, VNINDEX, với phương pháp phức tạp hơn, sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ và 
với thời gian cập nhật hơn, từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2019, với dữ liệu theo tháng.

3. SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Số liệu nghiên cứu

Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chỉ số của thị trường chứng khoán Việt 
Nam là VNINDEX, tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo thời 
gian với tần suất tháng (monthly series). Tất cả số liệu ở trên được thu thập cho khoảng thời gian 
từ ngày tháng 1/2011 đến tháng 3/2019.Các số liệu về chỉ số thị trường chứng khoán, tỷ giá USD/
VND, giá vàng thế giới được thu thập từ investing.com và chỉ số giá tiêu dùng được thu thập từ 
finance.vietstock.vn. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu tác động của một số chỉ số kinh tế vĩ mô đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt 
Nam, VNINDEX, tác giả sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed 
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Lag, viết tắt là ARDL), được đề xuất bởi Pesaran, Shin & Smith (1996).

Dạng toán học của mô hình ARDL được sử dụng trong bài báo là:
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trong đó, D là ký hiệu toán tử lấy sai phân, , , ,i i i iα β γ δ  là các hệ số hồi quy, và tu  là phần dư 
có tương quan đồng thời nhưng không tương quan với trễ của nó và không tương quan với tất cả 
các biến độc lập. Do đó, vế phải của phương trình hồi quy gồm các biến trễ của các biến độc lập, 
và ở đây chúng ta có thể sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu. Gujarati (2004) đã trình bày 
chi tiết về mô hình ARDL. Quy trình ước lượng mô hình ARDL gồm các bước sau:

- Kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian. 

- Lựa chọn bậc trễ tối ưu cho mô hình ARDL.

- Ước lượng mô hình ARDL.

- Kiểm định kết quả ước lượng mô hình ARDL.

- Kiểm định đồng tích hợp để tìm mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trước tiên, cần kiểm định tính dừng của các chuỗi số liệu. Chúng ta quan sát đồ thị của các 
chuỗi ban đầu như trong Hình 1.
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Hình 1. Đồ thị của các chuỗi ban đầu

Hình 1 gợi ý rằng các chuỗi thời gian ban đầu không dừng. Chúng ta khảo sát đồ thị các chuỗi 
sai phân bậc nhất của các chuỗi ban đầu như trong Hình 2.
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Hình 2. Đồ thị của các chuỗi sai phân bậc nhất

Hình 2 gợi ý rằng các chuỗi sai phân bậc nhất của các chuỗi thời gian ban đầu là các chuỗi 
dừng. Để minh chứng, chúng ta sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị, nhờ một kiểm định phổ biến 
là kiểm định Augmented Dicky-Fuller (kiểm định ADF). Các Bảng 1 và 2 dưới đây lần lượt trình 
bày các kiểm định ADF cho các chuỗi thời gian ban đầu, và các chuỗi sai phân bậc nhất của chúng.

Null Hypothesis: VNINDEX has a unit root

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -0.086679  0.9471
Test critical 
values: 1% level  -3.498439  

 5% level  -2.891234  
10% 
level  -2.582678  

 

Null Hypothesis: USD_VND has a unit root
   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -0.161859  0.9385
Test critical 
values: 1% level  -3.500669  

 5% level  -2.892200  
10% 
level  -2.583192  

 
 

Null Hypothesis: GOLD has a unit root

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -1.936850  0.3143
Test critical 
values: 1% level  -3.498439  

 5% level  -2.891234  
10% 
level  -2.582678  

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -4.958542  0.0001 
Test critical 
values: 1% level  -3.499167  

 5% level  -2.891550  
10% 
level  -2.582846  

Bảng 1. Kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi ban đầu
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Null Hypothesis: D(VNINDEX) has a unit root 

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -8.953774  0.0000
Test critical 
values: 1% level  -3.499167  

 5% level  -2.891550  
10% 
level  -2.582846  

 
 

Null Hypothesis: D(USD_VND) has a unit 
root  

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -6.345212  0.0000 
Test critical 
values: 1% level  -3.500669  

 5% level  -2.892200  
10% 
level  -2.583192  

 

Null Hypothesis: D(GOLD) has a unit root

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -11.34245  0.0000 
Test critical 
values: 1% level  -3.499167  

 5% level  -2.891550  
10% 
level  -2.582846  

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root

   t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic -10.21871  0.0000
Test critical 
values: 1% level  -3.500669  

 5% level  -2.892200  
10% 
level  -2.583192  

Bảng 2. Kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi sai phân bậc nhất

Kiểm định nghiệm đơn vị cho thấy các chuỗi gian ban đầu gồm VNINDEX, USD_VND, 
GOLD không dừng, nhưng sau khi lấy sai phân bậc nhất, chúng ta thu được các chuỗi thời gian 
dừng. Còn chuỗi CPI ban đầu đã dừng, tuy nhiên để thuận tiện khi phân tích mô hình, tác giả vẫn 
sử dụng biến sai phân bậc nhất của CPI, tất nhiên vẫn là chuỗi dừng. Các kết quả này phù hợp với 
những dự đoán ban đầu từ các Hình 1 và 2. 

Tiếp theo, chúng ta thực hiện thống kê mô tả cho thấy các biến đều có độ lệch chuẩn cao, thể 
hiện sự biến động mạnh của các biến này. Giá trị thống kê Jarque-Bera ở mức cao cho thấy rằng 
các chuỗi đều không có phân phối chuẩn.

 DVNINDEX DUSD_VND DGOLD DCPI 
 Mean  4.797551  37.82143 -0.176531 -0.019898 
 Median  10.54500  4.000000 -4.600000  0.030000 
 Maximum  126.1200  1380.000  200.2000  1.570000 
 Minimum -124.2000 -250.0000 -208.1000 -1.510000 
 Std. Dev.  36.05282  180.5782  65.61184  0.528108 
 Skewness -0.287391  4.667759  0.082687 -0.276731 
 Kurtosis  5.739297  33.72517  4.237565  4.222677 
     
 Jarque-Bera  31.98933  4210.684  6.365570  7.355149 
 Probability  0.000000  0.000000  0.041470  0.025284 
     
 Sum  470.1600  3706.500 -17.30000 -1.950000 
 Sum Sq. Dev.  126081.2  3163024.  417576.6  27.05310 
     
 Observations  98  98  98  98 

Bảng 3. Thống kê mô tả các sai phân của từng biến
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Bước tiếp theo, cần xác định độ trễ tối ưu cho mô hình ARDL. Đây là một công đoạn quan 
trọng trước khi ước lượng mô hình ARDL. Cách truyền thống để lựa chọn độ trễ tối ưu là ước 
lượng mô hình ARDL nhiều lần với các trễ giảm dần đến 0. Trong số các mô hình ARDL được ước 
lượng, chúng ta lựa chọn mô hình nào có giá trị tiêu chuẩn thông tin Hannan-Quin nhỏ nhất. Trong 
bài báo này, tác giả thử các trễ đến tối đa bậc 10 và lựa chọn được mô hình được khuyến nghị theo 
tiêu chuẩn Hannan-Quin là mô hình ARDL(3,0,0,0). Hình 3 sau đây chỉ minh họa tiêu chuẩn cho 
20 mô hình có kết quả tốt hơn cả, trong đó có mô hình tốt nhất nói trên.
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Hình 3. Minh họa tiêu chuẩn Hann-Quin cho 20 mô hình tốt nhất

Kết quả ước lượng mô hình ARDL được trình bày trong Bảng 4 sau đây.

Dependent Variable: DVNINDEX   
Method: ARDL    
Sample (adjusted): 2011M05 2019M03  
Included observations: 95 after adjustments  
Maximum dependent lags: 10 (Automatic selection) 
Model selection method: Hannan-Quinn criterion (HQ) 
Dynamic regressors (10 lags, automatic): DUSD_VND DGOLD DCPI   
Fixed regressors: C   
Number of models evalulated: 13310  
Selected Model: ARDL(3, 0, 0, 0)  
Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

DVNINDEX(-1) 0.116793 0.101092 1.155312 0.2511 
DVNINDEX(-2) 0.190174 0.103218 1.842447 0.0688 
DVNINDEX(-3) -0.235045 0.102963 -2.282813 0.0249 
DUSD_VND -0.068977 0.031453 -2.193032 0.0309 
DGOLD 0.052720 0.056979 0.925255 0.3574 
DCPI 2.707796 7.201455 0.376007 0.7078 
C 6.787416 3.759462 1.805422 0.0744 

R-squared 0.132235    Mean dependent var 5.270316 
Adjusted R-squared 0.073070    S.D. dependent var 36.16089 
S.E. of regression 34.81470    Akaike info criterion 10.00878 
Sum squared resid 106661.5    Schwarz criterion 10.19696 
Log likelihood -468.4173    Hannan-Quinn criter. 10.08482 
F-statistic 2.234999    Durbin-Watson stat 1.970579 
Prob(F-statistic) 0.047015    

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình ARDL(3,0,0,0)
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Tuy mô hình ARDL (3,0,0,0) là mô hình tốt nhất trong số các mô hình theo tiêu chuẩn 
Hannan-Quin, nhưng có thể nhận thấy, sau khi ước lượng, có một hệ số hồi quy không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%, đó là DVNI(-1), DGOLD, DCPI. Chúng ta có thể ước lượng lại mô 
hình, sau khi bỏ các biến này khỏi mô hình, như trong Bảng 5. 

Dependent Variable: DVNINDEX   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2011M05 2019M03  
Included observations: 95 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DVNINDEX(-2) 0.190149 0.100534 1.891399 0.0618 
DVNINDEX(-3) -0.224593 0.100711 -2.230075 0.0282 
DUSD_VND -0.070559 0.031318 -2.252991 0.0267 
C 7.174654 3.714846 1.931346 0.0566 

R-squared 0.108818     Mean dependent var 5.270316 
Adjusted R-squared 0.079439     S.D. dependent var 36.16089 
S.E. of regression 34.69489     Akaike info criterion 9.972255 
Sum squared resid 109539.9     Schwarz criterion 10.07979 
Log likelihood -469.6821     Hannan-Quinn criter. 10.01571 
F-statistic 3.703865     Durbin-Watson stat 1.745964 
Prob(F-statistic) 0.014488    

Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình DVNI sau khi bỏ một số biến

Sau khi xác định được các nhân tố tác động đến biến động của chỉ số thị trường chứng khoán 
như khuyến nghị của mô hình. Trước khi phân tích kết quả, bước tiếp theo, chúng ta cần kiểm định 
mô hình ARDL(3,0,0,0) ở trên.

Trước tiên, cần kiểm định phần dư của mô hình không mắc khuyết tật tự tương quan, nhờ 
kiểm định nhân tử Lagrange (Lagrang Multiplier, viết tắt là LM) như trong Bảng 6.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 
Test:

F-statistic 0.244492     Prob. F(1,87) 0.6222
Obs*R-
squared 0.266226 

    Prob. Chi-
Square(1) 0.6059

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 
Test:

F-statistic 0.809318    Prob. F(2,86) 0.4485
Obs*R-
squared 1.754998

    Prob. Chi-
Square(2) 0.4158

Bảng 6. Kiểm định LM về hiện tượng tự tương quan của phần dư của mô hình ARDL

Như vậy, mô hình ARDL(3,0,0,0) có phần dư không mắc khuyết tật tự tương quan bậc 1 hay 
bậc 2.

Kết quả kiểm định dạng hàm Ramsey RESET như trong Bảng 7 thể hiệndạng hàm là phù hợp. 
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Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: DVNINDEX  DVNINDEX(-1) DVNINDEX(-2) DVNINDEX(-
3) 
        DUSD_VND DGOLD DCPI C   
Omitted Variables: Squares of fitted values  

 Value df Probability  
t-statistic  0.879002  87  0.3818  
F-statistic  0.772645 (1, 87)  0.3818  

Bảng 7. Kết quả kiểm định dạng hàm

Kết quả kiểm định tính ổn định của mô hình được thực hiện nhờ tổng tích lũy của phần dư 
(CUSUM: Cumulative Sum of Recursive Residuals). Kết quả trong Hình 4 cho thấy tổng tích lũy 
của phần dư nằm trong dải tiêu chuẩn ứng với mức ý nghĩa 5% nên có thể kết luận phần dư của mô 
hình có tính ổn định và vì thế mô hình là ổn định.
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Hình 4. Minh họa tổng tích lũy của phần dư và khoảng tin cậy 5%

Như vậy, mô hình ARDL(3,0,0,0) là phù hợp để mô tả tác động của một số chỉ số kinh tế vĩ 
mô đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy, trong ngắn hạn, chỉ số của thị 
trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những biến đổi trong quá khứ của chính nó trong 
3 ngày gần nhất và bị ảnh hưởng bởi tỷ giá USD/VND ngay lập tức (trong ngày). Với số liệu này, 
không tìm thấy tác động trong ngắn hạn của giá vàng và chỉ số CPI đến chỉ số thị trường chứng 
khoán.

Tiếp theo, để xem trong dài hạn có tồn tại mối quan hệ cân bằng một số chỉ số kinh tế vĩ mô 
đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hay không, chúng ta thực hiện kiểm định đồng tích 
hợp. Kết quả khẳng định tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp được trình bày trong Bảng 8.
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ARDL Bounds Test   
Sample: 2011M05 2019M03   
Included observations: 95   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

Test Statistic Value k   

F-statistic  8.207305 3   

     
Critical Value Bounds   

Significance I0 Bound I1 Bound   

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

Bảng 8. Kết quả kiểm định mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến

Trong kiểm định Bound, giá thị thống kê đều lớn hơn các giá trị tới hạn ở các mức khác nhau 
thể hiện rằng tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa các biến, hay quan hệ cân bằng dài hạn giữa 
các biến. Phương trình thể hiện mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến đó là:
Cointeq = DVNINDEX - (-0.0743*DUSD_VND + 0.0568*DGOLD + 2.9176*DCPI + 7.3134 )

Nghĩa là, trong dài hạn, tỷ giá USD/VND có quan hệ ngược chiều với lợi suất chỉ số thị 
trường chứng khoán, sự biến động của giá vàng và chỉ số giá tiêu dùng lại có quan hệ cùng chiều 
với biến động của chỉ số thị trường chứng khoán.

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã cung cấp những bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến 
lợi suất của chỉ số thị trường chứng khoán. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, trong ngắn hạn, chỉ 
số của thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những biến đổi trong quá khứ của chính 
nó trong 3 ngày gần nhất và bị ảnh hưởng bởi tỷ giá USD/VND ngay lập tức (trong ngày). Với số 
liệu này, không tìm thấy tác động trong ngắn hạn của giá vàng và chỉ số CPI đến chỉ số thị trường 
chứng khoán. Còn trong dài hạn, tỷ giá USD/VND có quan hệ ngược chiều với lợi suất chỉ số thị 
trường chứng khoán, sự biến động của giá vàng và chỉ số giá tiêu dùng thì có quan hệ cùng chiều 
với biến động của chỉ số thị trường chứng khoán. Trong thực tế, tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu có 
thể còn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác. Đây là hạn chế của nghiên cứu này và cũng là khía 
cạnh nghiên cứu khá hấp dẫn mà các nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào.
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CÁC MÔ HÌNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ 
NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA RỦI RO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM
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TÓM TẮT: Bài nghiên cứu tập trung phân tích các mô hình giám sát tài chính trên thế giới cũng như một 
số ưu nhược điểm của từng loại hình. Qua đó liên hệ với thực trạng giám sát tài chính ở Việt Nam. Nghiên 
cứu cũng chỉ ra lý do tại sao mô hình giám sát thể chế lại có những điểm tích cực phù hợp với Việt Nam, 
đặc biệt là qua kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008. Từ đó đề xuất một số nguyên tắc phòng 
ngừa rủi ro hệ thống tài chính ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: giám sát tài chính, hệ thống tài chính

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hệ thống tài chính phát triển lành mạnh, bền vững, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và 
người gửi tiền là một trong các mục tiêu chính của các quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, 
giám sát tài chính đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo môi trường phát triển an 
toàn, thuận lợi và lành mạnh cho các định chế tài chính nói riêng và toàn bộ hệ thống tài chính 
nói chung.

Trên thực tế, không có mô hình tối ưu vì sự phù hợp trong lựa chọn mô hình của từng nước 
phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường tài chính, thể chế chính trị và đặc trưng của nền kinh tế 
nước đó. Tuy nhiên, dù áp dụng mô hình giám sát tài chính nào, các nước cũng đều cần xem xét 
đảm bảo đạt được ba mục tiêu với nguồn lực hiện có và chi phí tối ưu, đó là: (i) Đảm bảo sự ổn 
định, vận hành thông suốt của toàn bộ thị trường tài chính và nền kinh tế; (ii) Đảm bảo sự lành 
mạnh, an toàn của các thể chế tài chính; (iii) Đảm bảo đạo đức kinh doanh thị trường tài chính và 
bảo vệ người tham gia thị trường.

Rủi ro hệ thống là vấn đề luôn nóng ở mọi quốc gia, nhất là các nước mới bước đầu phát triển 
thể chế tài chính thị trường. Rủi ro hệ thống tài chính có thể hiểu là tình trạng tiền khủng hoảng 
khi có một tác nhân hay một cú sốc nào đó phát sinh ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn hệ thống 

* Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: thugiang.hvtc@gmail.
com - Điện thoại: 0989.314.246 
** Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 
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tài chính, gây mất mát, thiệt hại kinh tế hay sụt giảm giá trị không chỉ đối với hệ thống tài chính, 
mà còn có thể lây lan sang nền kinh tế thực, gây tổn thất vật chất cho sản lượng thực của nền kinh 
tế và phúc lợi xã hội.

Rủi ro hệ thống tài chính là hội tụ và cộng hưởng hệ lụy các nhóm nguyên nhân đa dạng, từ 
rủi ro kinh tế, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro đạo đức. Rủi ro hệ thống tài chính phản 
ánh sự thất bại trực tiếp của hoạt động giám sát an toàn vi mô và cũng đặt ra yêu cầu nâng cao vai 
trò của giám sát cẩn trọng vĩ mô.

Việc lượng hóa rủi ro hệ thống tài chính là không dễ và không như nhau cho các nền kinh tế 
và giai đoạn, bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, yêu cầu chung đặt ra cho giám sát vĩ mô là xây dựng 
hệ thống các khuôn khổ và quy định nhằm giám sát, đánh giá, điều tiết các phản ứng chính sách 
phù hợp với hệ thống tài chính nhìn từ góc độ tổng thể, chứ không chỉ tập trung vào từng định chế 
tài chính riêng lẻ hay các biện pháp kinh tế nhất định một cách biệt lập.

Trên thế giới đang tồn tại 4 loại hình giám sát an toàn tài chính vĩ mô. Đó là giám sát theo 
định chế, giám sát theo chức năng, giám sát hợp nhất và giám sát lưỡng đỉnh. Trong 4 mô hình 
trên thì giám sát tài chính hợp nhất là mô hình được nhiều nước hướng đến nhiều hơn với tỷ lệ các 
nước lựa chọn mô hình này tăng từ 30% (năm 2011) lên 49% (năm 2016) tương ứng với số nước 
lựa chọn mô hình này cũng tăng từ 40 nước lên 60 nước. 

2. CÁC MÔ HÌNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Hiện nay, trên thế giới tồn tại 04 mô hình giám sát tài chính được phân chia theo đối tượng 
giám sát/lĩnh vực giám sát, bao gồm: (i) Mô hình giám sát thể chế; (ii) Mô hình giám sát chức 
năng; (iii) Mô hình giám sát lưỡng đỉnh; (iv) Mô hình giám sát hợp nhất.

2.1. Mô hình giám sát thể chế

Mô hình giám sát thể chế dựa trên cách tiếp cận truyền thống; Theo đó, địa vị pháp lý của 
tổ chức tài chính sẽ quyết định cơ quan quản lý nào có nhiệm vụ giám sát hoạt động của nó. Theo 
cách tiếp cận này, hệ thống tài chính có 3 lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, tương 
ứng là 3 cơ quan giám sát khác nhau. Trong đó, mỗi cơ quan giám sát toàn diện các lĩnh vực mà 
mình đảm nhiệm với mục tiêu: đảm bảo nguyên tắc kinh doanh, bảo vệ khách hàng và ổn định hệ 
thống tài chính. Một số quốc gia đang áp dụng thành công mô hình này có thể kể đến như Thái 
Lan, Philippines, Trung Quốc,...

Mô hình giám sát thể chế gồm bốn đặc điểm chính: (i) Tồn tại ba cơ quan riêng biệt giám sát 
ba mảng thị trường (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Tùy đặc điểm hệ thống chính trị của từng 
nước mà các cơ quan sẽ trực thuộc các cấp thẩm quyền khác nhau; (ii) Hoạt động giám sát được 
chuyên môn hóa. Mỗi cơ quan có những kỹ thuật, nghiệp vụ riêng và hoạt động dưới những quy 
định, nguyên tắc và chuẩn mực khác nhau; (iii) Các cơ quan tiến hành giám sát thông qua một chu 
trình khép kín từ khâu cấp phép, kiểm tra giám sát định kỳ hoạt động kinh doanh, thanh tra và xử 
phạt vi phạm đến việc cho phép rút khỏi thị trường (đình chỉ hoặc xóa bỏ tổ chức); (iv) Việc phối 
hợp, chia sẻ thông tin giám sát, hạn chế rủi ro hệ thống phải được quy định cụ thể và đảm bảo bằng 
các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận phối hợp, ghi nhớ...

Mô hình này, thường phổ biến ở những thị trường tài chính chưa thực sự phát triển, năng lực 
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giám sát, hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát chưa đủ mạnh; hệ thống ngân hàng 
giữ vai trò chủ đạo; phạm vi hoạt động của các định chế tài chính chủ yếu mới nằm trong những 
hoạt động truyền thống; các sản phẩm tài chính cũng chưa phát triển một cách đa dạng.

Ở mô hình này, nhờ sự chuyên môn hóa, các cơ quan giám sát có thể nắm bắt được một cách 
sâu sắc nhất các đặc điểm về hoạt động của đối tượng giám sát, do đó, việc giám sát các lĩnh vực 
ngân hàng, tài chính, bảo hiểm tỏ ra hiệu quả hơn một cơ quan giám sát hai hay nhiều lĩnh vực trên 
thị trường tài chính. Việc giám sát cũng sẽ diễn ra thường xuyên hơn bởi hoạt động giám sát gắn 
liền với việc tổ chức hoạt động kinh doanh và được thực hiện bởi cùng một bộ chủ quản; yêu cầu 
giám sát cũng thường gắn liền với hoạt động nghiệp vụ của từng lĩnh vực nhằm đảm bảo an toàn 
cho từng định chế và hệ thống. Vì vậy, mô hình thể chế sẽ phát huy hiệu quả cao khi các cơ quan 
giám sát có phương pháp, quy trình và hệ thống chỉ tiêu giám sát đầy đủ, tuân theo thông lệ, chuẩn 
mực quốc tế tốt nhất; đặc biệt là việc đảm bảo một cơ sở hạ tầng tốt (bao gồm hệ thống máy tính 
để thu thập, xử lý thông tin và kho dữ liệu tập trung).

Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình giám sát thể chế có thể có 3 hạn chế sau: (1) Không tạo 
được cơ chế độc lập cho hoạt động giám sát (cho phép cơ quan quản lý chuyên ngành vừa thực 
hiện chức năng quản lý hoạt động kinh doanh lại vừa quản lý hoạt động giám sát an toàn). Đây 
là trường hợp khi ngân hàng trung ương (NHTW) cùng lúc đóng hai vai, vừa xây dựng, ban hành 
cơ chế hoạt động cho các ngân hàng, vừa chính là cơ quan thanh tra giám sát các hoạt động đó, 
khiến việc phát hiện, xử lý sai phạm không thể thực hiện một cách minh bạch; (2) Khó khăn cho 
cơ quan giám sát trong việc xác định trách nhiệm giám sát đối với các sản phẩm liên kết đa lĩnh 
vực (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); (3) Việc giám sát toàn hệ thống sẽ bị hạn chế do thiếu 
thông tin giám sát nếu không có cơ chế hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các cơ 
quan giám sát thị trường.

Để khắc phục vấn đề này, các quốc gia áp dụng mô hình giám sát thể chế thường ký kết các 
bản ghi nhớ song phương về chia sẻ thông tin và phối hợp hành động theo nguyên tắc tự nguyện 
giữa các cơ quan giám sát với nhau; hoặc hướng tới việc thành lập Ủy ban ổn định tài chính với 
vai trò là một chủ thể điều tiết hoạt động phối hợp giữa các thành viên là các cơ quan giám sát 
khác nhau. Nhiệm vụ của Ủy ban này là đảm bảo sự trao đổi thông tin và phối hợp hành động giữa 
lãnh đạo của NHTW và các cơ quan giám sát khác. Một số quốc gia cũng thiết kế cơ cấu nhân sự 
chéo, trong đó mỗi cơ quan giám sát sẽ cử đại diện của mình tham gia ban điều hành của các cơ 
quan giám sát còn lại để tăng cường sự trao đổi thông tin, đảm bảo hiệu quả cao hơn trong quá 
trình giám sát.

2.2. Mô hình giám sát chức năng

Mô hình giám sát chức năng là mô hình giám sát mà việc giám sát được xác định bởi hoạt 
động kinh doanh của các thực thể, không quan tâm đến hình thức pháp lý của các thực thể đó. 
Điểm khác nhau giữa mô hình này với mô hình giám sát thể chế là ở chỗ, mỗi loại hoạt động kinh 
doanh có thể có một cơ quan giám sát riêng biệt, do đó một tổ chức có thể chịu sự giám sát của 
nhiều cơ quan khác nhau (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Nếu cung cấp dịch vụ trên càng 
nhiều lĩnh vực, tổ chức này sẽ càng chịu sự giám sát của nhiều cơ quan. Do đó, ở mô hình này, đòi 
hỏi có sự phân định rõ ràng trách nhiệm trong việc giám sát của các cơ quan tham gia giám sát đối 
với các hoạt động cụ thể như ngân hàng, chứng khoán hay bảo hiểm. Với đặc điểm trên, mô hình 
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giám sát chức năng thường được áp dụng tại các quốc gia có hệ thống tài chính phát triển, với sự 
ra đời của nhiều sản phẩm tài chính phức tạp, kết hợp nhiều lĩnh vực (như ngân hàng - bảo hiểm, 
chứng khoán - bảo hiểm hay ngân hàng - chứng khoán…).

Hầu hết các nước thuộc mô hình giám sát chức năng (như Pháp, Italia) đều có hệ thống luật 
giám sát chặt chẽ dựa trên cơ sở 3 nhóm luật chính, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho hệ 
thống tài chính của quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tài chính, đó là: (i) Luật ngân 
hàng với chức năng giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, (ii) Luật tài chính với 
chức năng giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính, chứng khoán, và (iii) Luật bảo hiểm với 
chức năng giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Bên cạnh đó, hoạt động giám 
sát còn được hỗ trợ bởi các luật khác nhằm hỗ trợ việc giám sát tài chính như Luật doanh nghiệp, 
Luật cạnh tranh, Luật thương mại... Đối với hoạt động ngân hàng, NHTW thường được chỉ định là 
cơ quan chịu trách nhiệm giám sát.

Mô hình này được vận hành trên 3 nguyên tắc: (i) Có sự phân định rõ ràng trách nhiệm trong 
việc giám sát của các cơ quan tham gia giám sát đối với các hoạt động cụ thể như ngân hàng, chứng 
khoán, bảo hiểm; (ii) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan giám sát nhằm đảm bảo cho việc 
giám sát được hiệu quả do việc giám sát tài chính được phân công cho các cơ quan khác nhau; 
(iii) Các cơ quan giám sát có toàn quyền trong việc thực thi giám sát trong lĩnh vực của mình, từ 
việc cấp phép đến việc xử lý hành chính các hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, mô hình giám sát 
theo chức năng thường phù hợp với những thị trường tài chính phát triển khá thống nhất; phạm vi 
hoạt động của các định chế tài chính đa dạng; có sự kết hợp giữa các loại hình dịch vụ tài chính; 
đặc biệt năng lực giám sát, hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát phải tốt.

Ưu điểm của mô hình này là loại trừ được các khe hở giám sát do tránh được tình trạng nhiều 
cơ quan giám sát giải thích và thực hiện cùng một quy định theo những hướng khác nhau, hoặc 
thậm chí là mâu thuẫn; và cho phép xác định và giám sát một cách đầy đủ các tổ chức chỉ cung 
cấp một số lượng hạn chế các dịch vụ tài chính, hoặc các tổ chức quá nhỏ để có thể giám sát thận 
trọng và không nhất thiết phải chịu sự giám sát theo cách truyền thống. Tuy nhiên, do tính đa dạng 
và đổi mới của sản phẩm đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển như hiện 
nay, sẽ khó khăn trong việc phân biệt một hoạt động kinh doanh thuộc về cơ quan giám sát nào 
quản lý. Các tổ chức tài chính cũng sẽ có những bất lợi nhất định khi cùng lúc chịu sự giám sát của 
nhiều cơ quan. Đặc biệt, việc giám sát rủi ro hệ thống cũng sẽ bị hạn chế do thiếu thông tin đầy đủ, 
xuyên suốt về toàn bộ hoạt động của một tổ chức tài chính. Theo đó, việc xây dựng hệ thống thông 
tin tập trung, chia sẻ kho dữ liệu chung để giảm bớt quy trình và thời gian báo cáo cho các tổ chức 
tài chính, hỗ trợ tích cực cho việc tiến hành giám sát rủi ro toàn hệ thống được nhiều quốc gia áp 
dụng để giảm thiểu những bất lợi của mô hình.

2.3. Mô hình giám sát lưỡng đỉnh

Mô hình giám sát lưỡng đỉnh dựa trên nguyên tắc giám sát theo mục tiêu và dẫn đến sự phân 
chia chức năng giám sát đối với hai cơ quan: một cơ quan với chức năng giám sát an toàn (prudent) 
chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cả hệ thống tài chính, và một cơ quan tập trung vào giám 
sát hoạt động kinh doanh (conduct-of-business) (các hoạt động cụ thể của các tổ chức tài chính trên 
thị trường) nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng. Đây được coi là mô hình tối ưu trong việc đảm 
bảo sự minh bạch, toàn vẹn thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.
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Mô hình giám sát lưỡng đỉnh tỏ ra hiệu quả tại những quốc gia có điều kiện kinh tế và thị 
trường tài chính phát triển (như Đức, Úc, Áo). Đặc biệt mô hình này cũng được một số quốc gia 
đã từng áp dụng không thành công mô hình giám sát hợp nhất lựa chọn (như trường hợp của Anh2) 
vì những ưu điểm nhất định trong việc đảm bảo sự minh bạch trong giám sát toàn bộ thị trường. 
Ngoài ra, việc xây dựng một hệ thống luật giám sát bao gồm nhiều luật khác nhau nhằm điều chỉnh 
phạm vi và quy định vai trò giám sát của từng cơ quan cũng là điều kiện quan trọng để áp dụng 
mô hình này.

Hạn chế của mô hình là làm nảy sinh mâu thuẫn khi cơ quan giám sát an toàn phải lựa chọn 
giữa sự an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng vì cơ quan này thường sẽ ưu tiên mục tiêu an 
toàn hệ thống hơn và người tiêu dùng có thể bị thiệt hại khi một định chế tài chính nào đó phá sản. 
Do đó, một số quốc gia (Đức, Úc, Áo) đã quyết định thành lập thêm các cơ quan giám sát bổ sung 
để cân bằng lợi ích giữa quyền lợi của người tiêu dùng và an toàn hệ thống như việc thành lập Ủy 
ban cạnh tranh và người tiêu dùng chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng nói chung và chống 
độc quyền.

2.4. Mô hình giám sát hợp nhất

Mô hình giám sát hợp nhất là mô hình chỉ bao gồm một cơ quan giám sát duy nhất chịu trách 
nhiệm giám sát toàn bộ các trung gian và thị trường thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo 
hiểm.

Mô hình giám sát hợp nhất được áp dụng hiệu quả tại những quốc gia có điều kiện kinh tế và 
thị trường tài chính phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh).

Mô hình này có ưu điểm là ngăn ngừa những mâu thuẫn và khoảng cách trong việc giám sát 
các ngành thuộc lĩnh vực tài chính; tạo ra một “sân chơi” thống nhất cho các ngành thuộc lĩnh vực 
tài chính. Tuy nhiên, điểm bất lợi lớn nhất của mô hình này là sự cồng kềnh, thiếu linh hoạt và độc 
quyền cũng như sự kém hiệu quả về chi phí khi triển khai áp dụng. Cơ quan giám sát cũng sẽ gặp 
những hạn chế nếu thực hiện giám sát một số lượng lớn các tổ chức với cùng một phương pháp 
mà không cần quan tâm đến những khác biệt ngành nghề của các tổ chức này cũng những khác 
biệt khác liên quan đến chuẩn mực kế toán. Việc áp dụng mô hình cũng đồng thời làm giảm sự cân 
bằng hợp lý giữa ba mục tiêu của hoạt động giám sát, hướng ưu tiên nhiều hơn vào mục tiêu giám 
sát hoạt động kinh doanh thay vì mục tiêu bảo vệ khách hàng

 Các chuẩn mực giám sát hệ thống tài chính vĩ mô luôn được nâng cao cả về lượng và chất 
và dựa trên các chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, Ủy ban Basel của Ngân hàng Thanh toán quốc tế 
(BIS) cùng các nhà lãnh đạo của các nước G20 đã thống nhất áp dụng Basel III từ tháng 1/2013 với 
những quy định mới về khái niệm và các tiêu chuẩn tối thiểu cao hơn cùng với phương pháp giám 
sát an toàn vĩ mô hiệu quả hơn, theo lộ trình từ 2013 đến 2019. Nhằm đảm bảo an toàn về vốn (với 
3 trụ cột chính: dự phòng rủi ro; quản lý và giám sát rủi ro; kỷ luật thị trường) và an toàn thanh 
khoản, Basel III tăng cường các chuẩn mực giám sát theo các hướng sau: (i) Nâng cao chất lượng 
vốn nhằm giúp các ngân hàng có khả năng bù đắp các khoản lỗ tốt hơn, từ đó tăng khả năng chống 
đỡ tốt hơn trước các cú sốc; (ii) Yêu cầu các ngân hàng bổ sung thêm vốn, theo đó, tỷ lệ an toàn 
vốn tối thiểu vẫn là 8% nhưng tỷ lệ của loại vốn có chất lượng cao được nâng lên (tỷ lệ vốn cấp 1 
tăng từ 4% lên 6%, tỷ lệ vốn của cổ đông thường cũng được tăng từ 2% lên 4,5%); (iii) Quy định 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 109

về tiêu chuẩn thanh khoản cũng yêu cầu các ngân hàng nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao 
và có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu chi trả và thanh toán trong những trường hợp khó khăn.

Hệ thống điều tiết, giám sát tại nhiều quốc gia không thể phát hiện kịp thời khủng hoảng nếu 
chỉ đơn thuần dựa vào giám sát tài chính đơn lẻ. Hiện nay, khuôn khổ giám sát đã được hoàn thiện 
theo hướng bổ sung chính sách thận trọng vĩ mô bên cạnh 2 cột trụ cũ là chính sách vĩ mô và chính 
sách thận trọng vi mô. Sự phối hợp cả ba cột trụ này nhằm hướng tới đảm bảo an toàn vĩ mô đối với 
hệ thống tài chính, đảm bảo đồng thời được mục tiêu ổn định tài chính và ổn định giá cả. Cùng với 
việc tăng cường giám sát thận trọng vĩ mô, sự phối kết hợp giữa ngân hàng trung ương với các cơ 
quan giám sát trong quá trình thực hiện ổn định tài chính cũng được tăng cường. Một số nền kinh 
tế như Mỹ, Anh và Khu vực đồng Euro đang chuyển hướng sang kiểu sắp xếp mới nhằm phối hợp 
tốt hơn giữa các cơ quan điều tiết quản lý tài chính. Theo đó, các ngân hàng trung ương được giao 
nhiệm vụ ổn định tài chính trên cơ sở xem xét những thuận lợi về mặt thông tin của các ngân hàng 
này về tính năng động của hệ thống tài chính. Có 2 phương án đang được thế giới áp dụng: Hoặc 
ký kết và cam kết thực hiện văn kiện ghi nhớ tay ba giữa Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, cơ 
quan giám sát vĩ mô; hoặc thành lập một hội đồng với các thành viên đến từ 3 cơ quan trên và một 
số chuyên gia khác. Mô hình thứ nhất hiện đang được dùng ở Pháp, Canada…, còn mô hình thứ hai 
được Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Romania và tới đây có thể có thêm Anh, Mỹ, EU sử dụng. Trên 
thực tế, Mỹ đã thông qua Đạo luật Dodd- Frank (tháng 7/2010) và thành lập Hội đồng giám sát ổn 
định tài chính (FSOC) nhằm tăng cường giám sát và giải quyết vấn đề rủi ro hệ thống đối với khu 
vực tài chính ngân hàng. Anh thành lập Hội đồng chính sách tài chính (FPC) năm 2011 trực thuộc 
ngân hàng trung ương Anh với mục đích nhận diện và đánh giá các rủi ro hệ thống có thể xảy ra, 
gây tổn thương cho hệ thống tài chính quốc gia sau khủng hoảng. Ủy ban rủi ro hệ thống khu vực 
châu Âu (ESRB) đã được thành lập vào năm 2009 nhằm ngăn ngừa các rủi ro hệ thống và đảm 
bảo sự ổn định của thị trường tài chính châu Âu. ESRB phối hợp cùng 3 cơ quan giám sát chuyên 
ngành (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các quỹ hưu trí) để hoàn thiện hệ thống giám sát tài 
chính. Ngoài ra, giám sát các tập đoàn tài chính ngày càng có ý nghĩa phong ngừa rủi ro hệ thống…

3. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

Ở Việt Nam, rủi ro hệ thống tài chính có thể đến từ sự bùng nổ các tổ chức tín dụng và kinh 
doanh tài chính trong hệ thống tài chính quốc gia, khiến tạo ra nhiều tổ chức và công cụ, sản phẩm 
tài chính “thiếu chuẩn, dưới chuẩn’, hoạt động kinh doanh và đầu cơ tài chính thuần túy vì mục 
tiêu lợi nhuận. Cùng với sự bùng nổ quy mô và mở cửa thị trường sẽ làm gia tăng cạnh tranh và 
tâm lý kỳ vọng thu lợi nhanh chóng trên thị trường tài chính và các hoạt động lạm dụng lòng tin 
nhằm lừa gạt và chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn và hành vi phạm tội, làm gia tăng các rủi 
ro trong kinh doanh và rủi ro đạo đức khác, gây mất an toàn thanh khoản và tạo rủi ro dây chuyền 
cho cả hệ thống trên thị trường tài chính Việt Nam.

Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp cũng tạo nguy cơ tiềm  tàng cho rủi ro hệ thống 
tài chính quốc gia. Những công ty cổ phần, nhất là không do chính chủ sở hữu quản lý dễ gặp phải 
xung đột lợi ích, dẫn đến đổ vỡ tài chính, nhất là lợi ích của các cổ đông có tỷ lệ cổ phiếu khác nhau 
và lợi ích của người quản lý công ty được thuê với các cổ đông- chủ sở hữu …Khi doanh nghiệp 
có người điều hành là cổ đông nắm giữ toàn bộ hoặc có phần sở hữu rất lớn thì vấn đề xung đột 
lợi ích hiếm khi xảy ra. Đơn giản vì nếu có một quyết định bất lợi cho công ty, người ra quyết định 
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tự gây thiệt hại cho mình. Mọi rắc rối nảy sinh khi cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát và/hoặc điều 
hành doanh nghiệp khi chỉ nắm giữ 51% cổ phần hay thậm chí ít hơn. Nếu cổ đông này đi ngược lại 
lợi ích của công ty, bản thân họ chỉ phải chịu thiệt hại theo tỷ lệ phần trăm sở hữu. Đặc biệt, trong 
trường hợp cấu trúc tài chính kiểu kim tự tháp hoặc cổ phiếu có quyền ưu đãi quyết định, khi phần 
trăm kiểm soát vượt quá tỷ lệ sở hữu thì vấn đề xung đột lợi ích càng dễ trở nên trầm trọng. Khi 
các doanh nghiệp niêm yết tận dụng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán để thu hút nguồn lực 
xã hội, khả năng sử dụng đồng vốn ở mức hiệu quả thấp rất dễ xảy ra. Tình hình sẽ nghiêm trọng 
hơn, khi mà nguồn vốn từ huy động không bổ sung năng lực kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp. Đồng thời, một phần của nguồn vốn đó chuyển thành tài sản cá nhân của nhóm các 
cổ đông vốn sở hữu lượng cổ phần lớn trong công ty thoái vốn để thu hồi tài sản tiền mặt cá nhân. 
Việc giảm nhanh tỷ lệ sở hữu của các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt khi cổ phiếu ở mức giá cao, 
làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột lợi ích giữa các nhóm cổ đông. Một mối nguy khác là, toàn 
bộ cỗ máy kinh doanh ngừng trệ hoặc suy giảm hiệu quả do chạy theo các hoạt động tài chính, 
quan hệ nhà đầu tư, phát hành và chuyển nhượng cổ phiếu...

Những chấn động kinh tế - tài chính ngoại nhập cũng là nguyên nhân tiềm tàng và bất ngờ 
gây rủi ro hệ thống tài chính thống qua mạng lưới các quan hệ kinh tế - tài chính của một loạt chi 
nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm 100% vốn nước 
ngoài. Khi đó, từng biến động của thị trường tài chính thế giới và khu vực sẽ ngày càng gia tăng 
ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống tài chính Việt Nam. 

Chất lượng của hệ thống truyền thông tài chính ở Việt Nam tiềm ẩn những rủi ro tài chính to 
lớn. Thực tiễn trên thị trường tài chính, giá chứng khoán có thể tăng giảm theo các dòng thông tin.

Thực tế lịch sử Việt Nam đã từng đối diện với một số tình huống rủi ro hệ thống cao, như thời 
điểm đổ vỡ hệ thống tín dụng nhân dân những năm 80 của thế kỷ trước và thời điểm năm 2011, khi 
các ngân hàng thương mại chịu sức ép thanh khoản cao bất thường…

Việt Nam hiện đang áp dụng mô hình giám sát thể chế, theo đó, mỗi cơ quan quản lý phụ 
trách giám sát một lĩnh vực riêng biệt. Hoạt động ngân hàng chịu sự giám sát trực tiếp của Ngân 
hàng Nhà nước mà đơn vị đầu mối, chủ chốt là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Trong 
khi đó, hoạt động bảo hiểm chịu sự giám sát trực tiếp của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm; thị 
trường chứng khoán chịu sự giám sát trực tiếp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh các cơ quan trên, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia có chức năng tham mưu, tư 
vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính 
đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt 
động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng 
Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính có mối quan hệ phối hợp chéo trong quản lý và giám 
sát những ngân hàng thương mại có sở hữu vốn nhà nước. Đồng thời, hai tổ chức này còn có mối 
quan hệ mật thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu kho bạc, cũng như thực hiện các chính 
sách tài chính công và chính sách tiền tệ có liên quan đến việc sử dụng các trái phiếu này.

Hoạt động của các cơ quan giám sát trên được căn cứ trên các luật chuyên ngành, bao gồm 
Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán và Luật Bảo hiểm. Hiện 
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nay, chưa có quy định riêng cho hoạt động giám sát tài chính của Ủy ban Giám sát tài chính quốc 
gia.  

Mô hình giám sát thể chế mà Việt Nam đang áp dụng là phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay, vì các lý do sau:

(i) Việt Nam là một quốc gia có hệ thống tài chính chưa thực sự phát triển; năng lực giám sát 
và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát đang trong quá trình hoàn thiện, chưa thực 
sự đủ mạnh;

(ii) Hệ thống các tổ chức tín dụng đang đóng vai trò chi phối trong hệ thống tài chính. Theo 
số liệu mới nhất tại Báo cáo tổng quan hệ thống tài chính của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia 
(2018) (tổ chức tín dụng chiếm 95,5% tổng tài sản trong hệ thống tài chính; bảo hiểm là 3,4% và 
công ty chứng khoán và quản lý quỹ là 1,1%); phạm vi hoạt động của các tổ chức tín dụng vẫn chủ 
yếu là các hoạt động truyền thống;

(iii) Khảo sát 98 quốc gia (Melecky và Podpiera, 2008), mô hình giám sát thể chế vẫn được 
nhiều nước áp dụng nhất (42%), tiếp đến là mô hình giám sát hợp nhất (31%) và mô hình giám sát 
lưỡng đỉnh (24%);

(iv) Bài học kinh nghiệm sau khủng hoảng tài chính 2007 - 2008:

Từ thập kỷ 80 đến trước khủng hoảng tài chính 2007 - 2008, các nước trên thế giới có xu 
hướng cải tổ mạnh mẽ cấu trúc giám sát theo hướng tập trung chức năng giám sát thị trường tài 
chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) vào một đơn vị duy nhất - Cơ quan giám sát tài chính 
(Financial supervision agency - FSA). Điều này xuất phát từ nhận định Ngân hàng Trung ướng chỉ 
nên tập trung vào việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát bởi lạm phát 
thấp được cho là nhân tố chính góp phần thúc đẩy ổn định tài chính.

Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 cho thấy, chính sách chỉ tập trung vào mục tiêu 
ổn định giá là chưa đủ mà còn phải duy trì một hệ thống giám sát hiệu quả và khuôn khổ giám sát 
thận trọng để ổn định tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, cần có các yêu cầu về vốn, thanh 
khoản, hành động can thiệp kịp thời, quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ của từng định chế cũng như 
việc giám sát tính tuân thủ pháp luật của các định chế trong hệ thống; kết hợp hài hòa giữa chính 
sách tiền tệ với chính sách an toàn vĩ mô.

Ngân hàng Trung ương là cơ quan đầu mối thích hợp nhất để thực hiện các mục tiêu trên, bởi 
với các công cụ có trong tay Ngân hàng Trung ương có thể thực hiện được vai trò là người cung 
ứng thanh khoản cho thị trường khi xảy ra khủng hoảng. Hơn nữa, với vai trò điều hành, Ngân 
hàng Trung ương có lợi thế trong việc phản ứng kịp thời và trực tiếp nhất đối với các vấn đề mà 
họ xác định là bất cập và rủi ro, từ đó họ có thể yêu cầu các định chế tài chính mà họ giám sát có 
những bước đi cần thiết để giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Với nhận thức trên, hiện nay ở phần lớn các nước, Ngân hàng Trung ương vẫn đảm đương 
trách nhiệm giám sát và ổn định tài chính. Theo thống kê của Ngân hàng thanh toán thế giới - BIS, 
đến cuối năm 2014, 99 quốc gia trên tổng số 120 quốc gia khảo sát (tương đương 82,5%) đã có quy 
định về mục tiêu ổn định tài chính một cách cụ thể trong chức năng của NHTW. Trong số này, có 
85 Ngân hàng Trung ương (tương đương khoảng 86%) được giao nhiệm vụ xem xét tính ổn định, 
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lành mạnh và hoạt động hiệu quả cho toàn hệ thống tài chính. Hầu hết các nước thuộc khu vực 
Đông Nam Á đã bổ sung mục tiêu ổn định tài chính vào luật Ngân hàng Trung ương (Philippines, 
Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia). Đặc biệt, Malaysia còn tiến xa hơn khi quy định nhiệm 
vụ ổn định tài chính ngang hàng với nhiệm vụ ổn định tiền tệ. Cũng theo thống kê của BIS, tính 
đến cuối năm 2016, trong số 168 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện nay, có tới 110 nước 
(chiếm 66%) Ngân hàng Trung ương trực tiếp đảm nhận vai trò giám sát tài chính (bao gồm ngân 
hàng và các định chế tài chính khác); 27 nước khác (chiếm 16%) Ngân hàng Trung ương cùng chia 
sẻ vai trò giám sát với Cơ quan Giám sát Tài chính (mô hình giám sát lưỡng đỉnh); 24 nước (14%) 
vai trò giám sát tài chính được giao cho Cơ quan Giám sát Tài chính hợp nhất độc lập đảm nhiệm.

Để khắc phục những nhược điểm của mô hình giám sát thể chế, học tập kinh nghiệm của các 
quốc gia trên thế giới áp dụng mô hình này, tác giả gợi mở một số  vấn đề lớn cần quan tâm để góp 
phần nâng cao năng lực của hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam hiện nay:

Thứ nhất, sử dụng cả hai bàn tay

Thực tế cho thấy, không chỉ nền kinh tế do Nhà nước chỉ huy tập trung thái quá không mang 
lại hiệu quả như mong đợi, mà ngay cả thị trường tự do cao độ cũng không là giải pháp hữu hiệu 
để giải phóng triệt để tài năng sáng tạo của cá nhân và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội cho mục 
đích tăng trưởng bền vững. Nói cách khác, khi “bàn tay hữu hình” của Nhà nước hoặc nắm quá 
chặt, hoặc bị buông lỏng quá mức, thì cũng đồng nghĩa với quá trình đã, đang và sẽ từng ngày từng 
giờ tạo ra những nguồn lực và thị trường “ảo”, gây đổ vỡ và tổn thất nặng nề cho đời sống kinh 
tế-xã hội và môi trường… Vì vậy việc sử dụng hài hòa “hai bàn tay” trong quản lý nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay  là một vấn đề có tính nguyên tắc nhằm vượt qua 
khủng hoảng tài chính.

Thứ hai, phối hợp các nguồn lực 

Có thể nói, thế giới hiện đại và ngày càng “phẳng” hơn đang làm cho các nước xích lại gần 
nhau hơn bởi những quan tâm chung trong cuộc chiến với những vấn đề an ninh truyền thống và 
phi truyền thống, cũng như các cuộc khủng hoảng toàn cầu như khủng hoảng tài chính, khủng 
hoảng môi trướng sống. Giải cứu cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu hiện 
nay không thể chỉ trông cậy vào một nguồn lực và trong phạm vi một quốc gia, mà đòi hỏi cần có 
sự đa dạng hoá và phối hợp chặt chẽ các nguồn lực toàn quốc và toàn cầu. Vấn đề then chốt để giải 
cứu một nền kinh tế thành công là các chính sách phát triển được lựa chọn phải phù hợp cả với bối 
cảnh quốc tế, lẫn các điều kiện lịch sử cụ thể trong nước, cho phép khai mở, cộng hưởng cao nhất 
các tiềm năng và hiệu quả các nguồn lực phát triển trong và ngoài nước, tham gia sớm, ngày càng 
chặt chẽ và hiệu quả vào “chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu”. Đồng thời, cần chủ động tham khảo, đan 
xen và phối hợp chính sách giữa các quốc gia trong phạm vi khu vực, cũng như toàn cầu, trước hết 
trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, dịch vụ và lao động; coi trọng các yêu cầu và thúc đẩy hoàn 
thiện các định chế quốc gia và quốc tế quản lý các quá trình phối hợp và trao đổi đó, để gia tăng 
sức mạnh, khả năng và hiệu quả giải quyết các vấn đề quốc gia, khu vực và toàn cầu. 

Thứ ba, chú ý tính đồng bộ và tính 2 mặt của các chính sách tài chính 

Khủng hoảng tài chính nguyên nhân không chỉ từ một phía thị trường mà cả ở phía quản lý 
nhà nước do đó trong quá trình giải cứu, cần chú ý đến việc phối hợp đồng bộ các giải pháp chính 
sách phù hợp, nhất là “Liệu pháp kích cầu”. Về bản chất, đó là việc chủ động sử dụng “Bàn tay 
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Nhà nước” tác động tích cực tới tổng cung và tổng cầu xã hội một cách thống nhất, có tổ chức và 
có chủ đích, theo hướng khuyến khích đầu tư và mở rộng quy mô tiêu dùng, kích hoạt và tăng động 
lực phát triển kinh tế  của doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân...

Đặc trưng của những công cụ được dùng chủ yếu trong liệu pháp kích cầu ở các nền kinh tế 
thị trường thường là: Áp dụng chính sách nới lỏng ở các mức độ khác nhau cả chính sách tài chính, 
lẫn tiền tệ và tín dụng, như miễn, giảm, hoàn thuế, khoanh nợ, giãn nợ, nới lỏng các điều kiện tín 
dụng, giảm lãi suất và tăng quy mô dư nợ tín dụng ngân hàng cho các hoạt động kinh doanh và tiêu 
dùng, tăng lương, tăng phát hành tiền và trái phiếu nợ Chính phủ, gia tăng quy mô và phạm vi các 
hoạt động chi tiêu công và đầu tư Nhà nước…; Gia tăng mức độ tự do hoá trong kinh doanh, giảm 
bớt và thu hep lĩnh vực độc quyền Nhà nước, mở rộng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài 
và tư nhân trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước; khuyến khích các hoạt động mua lại, 
sáp nhập và tái cấu trúc cơ cấu kinh tế vĩ mô và vi mô…;  Giảm bớt  rào cản thủ tục hành chính các 
loại cho hoạt động kinh doanh và tiêu dùng; khuyến khích giảm giá, đồng thời có thể có sự gia tăng 
các hình thức bảo bộ phi thuế quan  đi đôi với  kiểm soát an toàn vĩ mô đối với thị trường nội địa… 

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu năm 2009, sự xuất hiện 
các “gói kích cầu” này là phổ biến cả ở các quốc gia, dù phát triển hay đang phát triển, lẫn ở các 
tổ chức khu vực và quốc tế như IMF, EU, ASEAN, với quy mô ngày càng tăng, từ hàng ngàn tỷ 
USD như ở Mỹ, hàng trăm tỷ USD như ở Nhật, Trung Quốc, Nga và các nước thành viên EU…

Về tổng thể và cơ bản, “liệu pháp kích cầu” có nhiều tác động tích cực thúc đẩy kinh tế phục 
hồi, tạo dựng lòng tin của xã hội với nhà nước trong quá trình phát triển và quản lý kinh tế-xã hội 
đất nước, nhất là trong các tình huống khẩn cấp và đặc biệt, tuy nhiên cần tỉnh táo trước những hệ 
luỵ của gói kích cầu có thể gây ra như: làm thất thoát, lãng phí các nguồn vốn vay; gia tăng gánh 
nặng nợ nần đặc biệt là nợ công; làm tổn hại đến sức cạnh tranh của nền kinh tế; làm gia tăng hoặc 
kéo dài tình trạng bất bình đẳng thị trường giữa các loại hình doanh nghiệp, khu vực kinh tế và 
các địa phương nếu không tuân thủ tốt các nguyên tắc minh bạch và bình đẳng trong triển khai các 
“gói kích cầu”. Đặc biệt, về trung hạn, tạo áp lực tái lạm phát cao trong tương lai nếu kéo dài quá 
lâu “liệu pháp kích cầu” và sử dụng không hiệu quả “gói kích cầu” khiến gia tăng tích tụ các mất 
cân đối hàng -tiền và vi phạm thô bạo, nghiêm trọng quy luật lưu thông tiền tệ.

Như vậy có thể thấy khủng hoảng tài chính cần phải có biện pháp giải cứu trong đó giải pháp 
“gói kích cầu” là đặc biệt quan trọng, nhưng với liều lượng nào, vào thời điểm nào và kéo dài bao 
lâu cũng mang tính nguyên tắc và quan trọng không kém. Như vậy sử dụng chính sách tài chính 
với gói “kích cầu” đòi hỏi  luôn tỉnh táo ngăn chặn, giảm thiểu các tác động lan tỏa, dây chuyền 
có tính 2 mặt của các biến cố và chính sách kinh tế đang và sẽ có mặt trên thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Thứ tư, giữ vững lòng tin thị trường và hiệu lực chính sách 

Chưa  bao giờ yếu tố thông tin và lòng tin, nhất là trong khu vực kinh tế tư nhân và thị trường 
tài chính, lại có vai trò nhạy cảm và quan trọng như hiện nay, khi thế giới vẫn đang trong chu kỳ 
suy thoái kinh tế. Khi tình trạng các thông tin bất đối xứng bị hạn chế, chậm trễ và thiếu chính xác 
càng nặng nề và phổ biến thì tình trạng  khủng hoảng càng trầm trọng và kéo dài. Việc duy trì ổn 
định dòng vốn  huy động và cho vay qua hệ thống các ngân hàng thương mại nói riêng, thị trường 
tài chính trong nước và quốc tế nói chung, ngày càng là điều kiện tiên quyết cho lối thoát ra khỏi 
cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thì việc giữ vững lòng tin thị trường và hiệu lực 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA114

chính sách của một quốc gia ngày càng trở nên quyết định và có tính nguyên tắc.

 Để đảm bảo nguyên tắc này cần  hoàn thiện và tuân thủ các nguyên tắc quản lý kinh tế 
và cạnh tranh thị trường, giảm thiểu và khắc phục các biểu hiện và lạm dụng công cụ quản 
lý hành chính, mệnh lệnh và hiện tượng “vận động hành lang”, “chạy chính sách” vì lợi ích 
ngành độc quyền.

Một mặt nhà nước cần đảm bảo các biến động chính sách phải tường minh và có thể dự báo 
được trong xu hướng ổn định, nhất quán, phù hợp với các nguyên tắc kinh tế thị trường và yêu cầu 
cam kết hội nhập, các thông lệ quốc tế, cũng như các tín hiệu thị trường khách quan. Đồng thời 
phát hiện và trừng phạt kịp thời, nghiêm khắc các cá nhân và tổ chức tung tin đồn thất thiệt nhằm 
mục tiêu phá hoại chính sách, đầu cơ và cạnh tranh không lành mạnh...

Mặt khác cần tăng cường giáo dục dân trí, tăng khả năng tự nhận thức của công chúng về kinh 
tế thị trường và hiểu biết pháp luật... Đây chính là hai mặt của vấn đề nâng cao hiệu lực chính sách 
góp phần vượt qua khủng hoảng, ổn định và phát triển bền vững.

4. KẾT LUẬN

Tóm lại, cân nhắc lựa chọn để đạt được sự tương thích và vận hành hiệu quả mô hình giám 
sát hệ thống tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một mô hình giám sát tài chính phù hợp sẽ 
phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát hệ thống tài chính, tạo môi trường thuận lợi 
cho sự phối hợp chặt chẽ, tương hỗ và phát huy tác dụng của các chính sách kinh tế vĩ mô. Từ đó, 
đảm bảo sự an toàn, ổn định của một hệ thống tài chính, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng 
kinh tế bền vững - là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia.
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PHÂN TÍCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 
KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM

Phùng Minh Đức* 

Phạm Văn Nghĩa **

TÓM TẮT:  Bài báo trình bày nghiên cứu phân tích cơ cấu đầu tư trong khủng hoảng kinh tế và các nhân 
tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam với bộ số liệu 
điều tra DNNVV giai đoạn 2007-2015 trên 9 tỉnh thành Việt Nam bao gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, 
Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An và được thực hiện 2 
năm 1 lần. Kết quả phân tích từ các mô hình hồi quy cho khẳng định đầu tư cho lao động và đầu tư cho 
máy móc thiết bị có đóng góp quan trọng đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy các doanh nghiệp chế biến lương thực và thực phẩm thì khả năng phục hồi càng nhanh 
hơn, bên cạnh đó yếu tố xuất khẩu cũng tác động đến khả năng phục hồi của DNNVV.

Từ khóa: DNNVV, cơ cấu đầu tư, khả năng phục hồi

1. GIỚI THIỆU:

DNNVV là một bộ phận ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế Việt nam . Theo 
thống kê mới nhất, hiện có đến trên 97% số doanh nghiệp trong cả nước là DNNVV, đóng góp 
40% vào GDP, 30% vào thu ngân sách nhà nước, giải quyết 50% việc làm cho toàn xã hội, vì vậy 
Nhà nước ta đã và đang đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của khối các DNNVV. Chẳng hạn, 
Chính phủ đưa ra nhiều chính sách để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động của DNNVV như: Nghị định 
số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV, quyết định 
03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 và Quyết định 58/2013/TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV…Điều 
này chứng tỏ rằng sự phát triển của DNNVV là rất quan trọng với nền kinh tế và đang được nhà 
nước đặc biệt quan tâm.

   Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào cơ cấu đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng 
kinh tế và các nhân tố tác động đến khả năng phục hồi của các DNNVV Việt Nam thuộc 9 tỉnh 
trong cả nước

*  Khoa Toán kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam. 

**  Khoa Toán kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: nghia25ktqd@gmail.com - ĐT: 
0912039311 
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2. CƠ SỞ LÍ LUẬN

  DNNVV có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. Trong xu thế hội 
nhập kinh tế thế giới như hiện nay, các nước đều chú ý hỗ trợ các DNNVV nhằm huy động tối đa 
nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh tế. Vì vậy, trong các năm gần đây, các vấn đề liên quan đến 
DNNVV luôn được nhiều cá nhân tổ chức quan tâm nghiên cứu, trong đó có vấn đề ảnh hưởng của 
khủng hoảng kinh tế đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp DNNVV.

Khi nghiên cứu về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các DNNVV ở 
Trung Quốc (2010) Huang Dechun, Ju Kang đã đưa ra kết luận: Các DNNVV đóng vai trò rất quan 
trọng trong sự phát triển của Trung Quốc về kinh tế, lao động, việc làm, sự ổn định và phát triển 
xã hội, căn cứ vào chỉ số tăng trưởng của 218 DNNVV trên địa bàn Thượng Hải và Thâm Quyến 
với phương pháp phân tích Cluster các tác giả cho thấy năm 2008 các DNNVV Trung Quốc bị ảnh 
hưởng nặng lề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu.

 Khi nghiên cứu về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến các DNNVV ở Anh, 
M cowling và Wliu (2014) đã chỉ ra rằng: Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đã làm ảnh 
hưởng rất lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh, trên 40% doanh nghiệp giảm việc làm và trên 
50% số doanh nghiệp bị sụt giảm về doanh thu. Mặc dù vậy, theo kết quả điều tra thì ba phần tư 
trong số các doanh nghiệp chịu tác động của khủng hoảng có quyết tâm phục hồi doanh nghiệp trở 
lại và nghiên cứu kết luận rằng yếu tố nhân lực trình độ cao và trình độ chuyên môn của lao động 
quyết định đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Nghiên cứu về khả năng phục hồi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mĩ, Bin Zhou(2016) 
cho rằng hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiểu biết tương đối chính xác về quản trị doanh 
nghiệp. Những lý do chính để thực hiện khôi phục doanh nghiệp chủ yếu là nội bộ, bao gồm giảm 
chi phí, cải thiện tỷ suất lợi nhuận, cải thiện việc sử dụng tối đa công suất nhà máy và duy trì vị thế 
cạnh tranh. Cuối cùng, bài viết cung cấp bằng chứng rằng các rào cản mà các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ gặp phải liên quan đến quản lý hoặc các yếu tố liên quan đến trình độ của chủ doanh nghiệp 
và trình độ chuyên môn của lao động là yếu quyết định chính đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Có khá nhiều các công trình nghiên cứu trong nước đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến 
DNVVN như:  tiêu chí xác định DNVVN; vai trò, đặc điểm của DNVVN, và sự phát triển của các 
DNNVV. Ngoài ra, cũng có không ít các đề tài nghiên cứu về tác động của khủng hoảng tới khối 
các DNVVN như Nguyễn Thị Hải Ninh (2012), đã nêu ra hệ thống lí luận về tác động của cuộc 
khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đối với DNNVV Việt Nam, các DNNVV Việt Nam chịu 
tác động mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, thị trường tiêu 
thụ giảm mạnh dẫn đến nhiều doanh nghiệp dừng sản xuất hoặc phá sản. Các nguyên nhân chủ yếu 
được đưa ra là: Các doanh nghiệp này có nguồn lực hạn chế, khả năng tiếp cận vốn thấp khi lạm 
phát tăng cao đẩy lãi suất cho vay tăng cao bên cạnh đó kinh tế thế giới suy giảm kéo theo các hợp 
đồng xuất khẩu bị cắt giảm. 

Phan Thị Minh Lý (2011) đã chỉ ra 4 nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các DNNVV Việt Nam là: nhân tố chính sách, vốn, nội lực của doanh nghiệp và chính sách kinh 
tế vĩ mô, trong đó, nhân tố nội lực của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất đến kết quả hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. Phạm Thị Loan (2015), đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng 
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đến kết quả sản xuất kinh doanh của DNNVV Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài 
chính toàn cầu. 

Về nghiên cứu định lượng, nghiên cứu của Lê Thị Anh (2016) đã phân tích sự phục hồi của 
doanh nghiệp thông qua các yếu tố: vốn, lao động, trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp, 
quy mô doanh nghiệp đề tài còn bổ sung thêm các yếu tố như xuất khẩu, tỷ lệ lao động có trình độ 
chuyên môn trên tổng số lao động, loại máy móc doanh nghiệp sử dụng, yếu tố ngành để đánh giá 
tác động lên hiệu quả hoạt động của khối các DNVVN.

Trên thực tế, DNNVV Việt Nam đã được minh chứng là một bộ phận quan trọng giúp nền 
kinh tế Việt Nam vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua. Sự phát triển của khối 
doanh nghiệp này gắn với sự phát triển chung của nền kinh tế, và trong quá trình phát triển này, các 
doanh nghiệp sẽ còn phải đối đầu với những biến động về môi trường kinh tế. Vì vậy, cần có những 
nghiên cứu để tìm ra các yếu tố quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp trụ được vững vàng qua 
các giai đoạn khó khăn và có thể phục hồi một cách nhanh chóng và bền vững. Tuy nhiên, hiện 
nay chưa có phân tích định lượng nào nghiên cứu về vấn đề này cho doanh nghiệp Việt Nam. Bài 
viết nhằm mục đích giúp xóa bớt khoảng trống này, đưa ra các bằng chứng đáng tin cậy cho doanh 
nghiệp trong việc xây dựng các chiến lược phát triển bền vững.

3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dữ liệu nghiên cứu: Số liệu điều tra DNNVV giai đoạn 2007-2015 trên 9 tỉnh thành Việt 
Nam bao gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, 
Thành phố Hồ Chí Minh và Long An và được thực hiện bởi Viện Lao động và Xã hội-Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội

Một vài kết quả phân tích thống kê

(Tính toán của tác giả trên bộ số liệu điều tra của viện Lao động và Xã hội)

	Số lao động trung bình trong các năm của DNNVV nhìn chung không thay đổi đáng kể, ở 
các doanh nghiệp này số nao động trung bình theo năm giảm dần từ năm 2007 lao động trung bình 
là 20.1 đến 2013 giảm còn 15.5 như vậy trong vòng 5 năm số lao động trung bình giảm khoảng 
23%. Nguồn gốc của sự sụt giảm về lao động là do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, làm 
cho doanh nghiệp gặp khó khăn vì vậy họ phải giảm bớt lao động.
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(Tính toán của tác giả trên bộ số liệu điều tra của viện Lao động và Xã hội)

Về vốn đầu tư: Vốn đầu tư trong các DNNVV tăng dần từ năm 2007 là 731 triệu đến năm 
2011 tăng lên 3.695 triệu, sau đó lại giảm dần từ năm 2011 đến 2015 chỉ còn 103 triệu, sau tác 
động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới các doanh nghiệp nhà nước đã có các gói cho vay ưu 
đãi, hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy trong các năm 2009 đến 2011, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nâng 
cao năng lực sản xuất. Tuy nhiên, sau đó, vốn đầu tư có xu hướng giảm dần từ 2011 đến 2015 bởi 
năng lực tài chính đối với DNNVV còn hạn chế nên lượng đầu tư của họ cũng có giới hạn và trong 
thời gian ngắn.

(Tính toán của tác giả trên bộ số liệu điều tra của viện Lao động và Xã hội)

	Về lợi nhuận: Nhìn chung qua các năm lợi nhuận trung bình của DNNVV đều tăng từ 
mức 533 triệu vào năm 2007 lên 905 triệu vào năm 2011, đến năm 2013 lợi nhuận có giảm so với 
năm 2011 xuống còn 740 triệu, tuy nhiên lại tăng mạnh trở lại vào năm 2015 và đạt mức 105 triệu. 
Khối các DNNVV với lợi thế nhỏ về quy mô và dễ thích ứng với những thay đổi trong sản xuất 
kinh doanh nên hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thường tốt hơn so với các doanh nghiệp lớn.

Mô hình và các biến số: Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình số liệu mảng để 
phân tích tác động của cơ cấu đầu tư, loại hình DNNVV cũng như ngành nghề sản xuất của doanh 
nghiệp đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp như sau:

Mô hình 1: Phân tích tác động của yếu tố đầu tư đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp

 
 

(1)
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Trong đó, i là chỉ số theo đơn vị chéo( doanh nghiệp) và t là đơn vị thời gian(năm),  là các 
đặc trưng riêng không quan sát được của doanh nghiệp và  là sai số ngẫu nhiên.

 là logarit tự nhiên của tỉ số giữa lợi nhuận và vốn biến này được tính trung bình trong 
hai năm 2013 và 2015 đây là giai đoạn sau khủng hoảng kinh tế. Trong mô hình này, chúng tôi 
chọn tỉ số của lợi nhuận trên vốn làm biến đại diện cho khả năng phục hồi của doanh nghiệp bởi vì 
lợi nhuận là mục đích chính của hầu hết các doanh nghiệp. Lợi nhuận cao giúp doanh nghiệp mở 
rộng sản xuất, dễ dàng tiếp cận với công nghệ hiện đại và lợi nhuận trên vốn cao thể hiện doanh 
nghiệp hoạt động hiệu quả, lợi nhuận và vốn là các biến có sẵn trong bộ số liệu, đơn vị tính của lợi 
nhuận và vốn là nghìn đồng.

Labor: là trung bình của đầu tư cho lao động trong hai năm 2009 và 2011, đây là biến đầu tư 
cho lao động trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Trong khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp cần 
đầu tư đổi mới sản phẩm, áp dụng công nghệ vào sản xuất vì vậy đầu tư cho đào tạo lao động là 
một yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Machinery: là trung bình đầu tư cho máy móc và thiết bị trong hai năm 2009 và 2011. Đây 
là biến đầu tư cho máy móc thiết bị trong giai đoạng khủng hoảng kinh tế. Để vượt qua khó khăn 
của cuộc khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ, nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm. Do đó, đầu tư vào máy móc thiết bị sẽ tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp

Size: Quy mô(Vốn) của doanh nghiệp cũng là một yếu tố ỳ vọng đến khả năng phục hồi của 
doanh nghiệp.

Export: là biến giả. Biến này có giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có xuất khẩu và bằng 0 nếu 
doanh nghiệp không có xuất khẩu. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, các thị trường 
xuất khẩu truyền thống của Việt Nam bị ảnh hưởng. Do đó, xuất khẩu cũng được xem là yếu tố tác 
động lên lợi nhuận và sự phục hồi của doanh nghiệp.

Age: tuổi của doanh nghiệp (kinh nghiệm) cũng được xem là yếu tố tác động đến hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. 

Type: yếu tố loại hình doanh nghiệp được chia làm ba loại: Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh 
nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Sector: yếu tố ngành sản xuất được đưa vào mô hình với kì vọng tác động đến khả năng phục 
hồi của doanh nghiệp, chúng tôi chia ngành công nghiệp chế biến chế tạo thành 3 nhóm: nhóm 1 
gồm các doanh nghiệp chế biến lương thực và thực phẩm, nhóm 2 gồm các doanh nghiệp dệt may, 
in ấn và chế biến gỗ, nhóm 3 gồm các doanh nghiệp thuộc ngành hóa dầu, kim loại và phi kim.

PCI: là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong bài viết này, chúng tôi lựa chọn PCI là chỉ 
số hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số này đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam 
về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của 
doanh nghiệp. Vì vậy, biến này sẽ có tác động đến khả năng phục hồi và phát triển của doanh nghiệp.

Các biến số cơ bản được mô tả trong bảng 1.
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến số

Biến số N Mean Std.Dev Min Max
Ln(Q/K) 3,433   -1.952045    1.196928  -7.462917   2.754967
labor 1,783    23.75996     358.317          0 13636.36
machinery 1,769    5.384892 55.46289          0 2000
size 3,495     5768601

       

4500

age 3,495    17.47067    9.357107          2 61
export 3,495    .0412017    9.357107          0 1
pci 18,314 57.51021 5.28611 49.76 64.83

                (Tính toán của tác giả dựa trên bộ số liệu sử dụng phần mềm Stata)

4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM

1. Đối với các mô hình hồi quy, kết quả kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mô hình tác 
động ngẫu nhiên (RE) và mô hình tác động cố định(FE) cho thấy, mô hình RE là phù hợp hơn trong 
cả hai trường hợp. Kết quả ước lượng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. Kết quả hồi quy các nhân tố tác động đến sự phục hồi của doanh nghiệp

Biến độc lập Coef Std.Err(Robust) T P>
Labor 2.38.10-6   7.74.10-7   3.07   0.006    
Machinery 1.39.10-7   2,19.10-8   6.35   0.000     
Size .3919134 .0850889 4.61 0.000
Age .0110988 .0146004     7.96 0.000    
export .3203577   .0705416     4.54 0.000
Pci .025045   .0027983     8.95   0.000     

(Tính toán của tác giả dựa trên bộ số liệu  sử dụng phần mềm Stata)

Kết quả hồi quy (Bảng 2) cho thấy các biến Machinary, Size, Export, Age, PCI có ý nghĩa 
thống kê dưới 1%, các biến Labor có ý nghĩa thống kê ở mức dưới 5%, các biến này đều có tác 
động thuận chiều đến sự phục hồi của doanh nghiệp.

Hệ số của biến Labor cho thấy, nếu doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho lao động trong giai 
đoạn khủng hoảng kinh tế thì khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn.

Hệ số của biến Machinery cho thấy trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, đầu tư vào máy 
móc, thiết bị, đầu tư cho công nghệ sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và sự phục hồi của 
doanh nghiệp.

Hệ số của biến Size cho thấy doanh nghiệp gia tăng số lượng lao động hoặc gia tăng tài 
sản(vốn) thì khả năng phục hồi sẽ tăng.
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Hệ số của biến Age cho thấy tuổi của doanh nghiệp (kinh nghiệm) cũng tác động đến lợi 
nhuận cũng như khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệp thì lợi 
nhuận trung bình cũng như khả năng phục hồi sẽ tốt hơn.

Hệ số biến Export cho thấy xuất khẩu ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng phục hồi của 
doanh nghiệp, những doanh nghiệp có xuất khẩu thì khả năng phục hồi cao hơn doanh nghiệp 
không xuất khẩu.

Hệ số của biến PCI cho thấy, PCI ảnh hưởng đến sự phục hồi của các doanh nghiệp, tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy sự phát triển của 
doanh nghiệp.

Bảng 3. Kết quả hồi quy sự phục hồi của doanh nghiệp theo nhóm ngành

Biến độc lập Coef Std.Err (Robust) T P>
Labor .0001257   .0000666     1.69   0.002   
Machinery .0004567   .0002346     2.18   0.000     
Sector2 .1740906   .2294972     0.76   0.017    
Sector3 .1595607 .2345678 1.26 0.023

    (Tính toán của tác giả dựa trên bộ số liệu sử dụng phần mềm Stata)

Bảng kết quả hồi quy theo nhóm ngành sản xuất cho thấy, hệ số của các biến đều có ý nghĩa 
thống kê ở mức dưới 0.05% và đều có tác động đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp, các biến 
không có ý nghĩa thống kê đã bị loại khỏi mô hình, theo kết quả hồi quy nói trên thì nhóm ngành 
chế biến lương thực, thực phẩm có khả năng phục hồi cao nhất trong ba nhóm ngành đã phân chia, 
điều này là phù hợp thực tiễn bởi vì nước ta chiếm tỉ trọng nông nghiệp lớn, nguồn lao động dồi 
dào với giá lao động rẻ, nguyên liệu đầu vào sẵn có và khá phong phú và vì vậy giá thành sản phẩm 
của ngành chế biến lương thực thực phẩm thấp. Thêm vào đó, Việt Nam là quốc gia có thế mạnh 
xuất khẩu ngành nông nghiệp và thực phẩm.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khối các DNNVV mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực của cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng khả năng tồn tại, cạnh tranh và phục hồi sau khủng hoảng là rất 
lớn. Vì vậy, Chính phủ cần đặc biệt quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để nhóm doanh nghiệp 
này phát triển mạnh hơn nữa đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Nghiên cứu cũng khẳng định sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến các 
doanh nghiệp là khác nhau đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, sự 
phục hồi mạnh nhất thuộc nhóm ngành chế biến lương thực và thực phẩm điều này đặt ra yêu cầu 
đối với nhà hoạnh định chính sách cần chú trọng đến tài nguyên thiên nhiên sẵn có, vùng nguyên 
liệu đầu vào của ngành chế biến lương thực thực phẩm, cần đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm, cấp giấy chứng nhận và khuyến khích các doanh nghiệp coa sản phẩm chất lượng tốt.

Hơn nữa nghiên cứu cũng chỉ ra các doanh nghiệp đầu tư cho máy móc thiết bị và đầu tư cho 
lao động để tăng cường và nâng cao năng lực sản xuất thì hiệu quả phục hồi tốt hơn, yếu tố có tham 
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gia xuất khẩu cũng tác động đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Điều này cho thấy chính phủ 
cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, cho vay ưu đãi để khối doanh nghiệp này có tiền đầu tư công 
nghệ và nhân công để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó cần có chính sách hỗ trợ  đối với các doanh 
nghiệp tham gia xuất khẩu (Giảm thuế, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại tại nước 
ngoài…) để các doanh nghiệp này phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cũng nên đầu tư máy 
móc, công nghệ hiện đại nhằm năng cao năng xuất lao động tạo đà cho doanh nghiệp phát triển./.
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CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHÌN TỪ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA

Phạm Thị Tường Vân*

TÓM TẮT:  Nhìn nhận vai trò của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đóng góp trong phát triển bền vững nền 
kinh tế Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa, trong khi khu vực kinh tế tư nhân hiện nay, mặc dù được coi 
là một động lực tăng trưởng kinh tế những vẫn còn nhỏ bé và yếu về tiềm lực là cần thiết và quan trọng. 
Bài viết đặt vấn đề xem xét vai trò của DNNN trong việc phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong 
điều kiện toàn cầu hóa trên cả 3 chân kiềng: đóng góp cho kinh tế, đóng góp cho xã hội và môi trường. 
Thông qua nghiên cứu thực trạng vai trò DNNN, đánh giá và nhìn nhận về vai trò của DNNN trong giai đoạn 
tiếp theo, từ đó đưa ra những khuyến nghị về tiếp tục cải cách DNNN trong giai đoạn tới và tập trung cải 
thiện quản trị công ty trong các DNNN.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, phát triển bền vững, toàn cầu hóa

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thực tiễn, có nhiều quan điểm khác nhau về doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), đó là 
do góc độ nhìn nhận khác nhau và vị trí của người quan sát khác nhau. Tuy nhiên, dù ở góc độ nào 
cũng đều nhìn nhận vai trò của DNNN qua từng giai đoạn lịch sử phát triển kinh tế. Trong nền kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung, sở hữu toàn dân là tư tưởng chi phối, DNNN là tổ chức kinh tế thuộc sở 
hữu nhà nước, đóng vai trò là “cỗ máy cái” trong mọi khu vực, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. 
Vai trò này được công nhận ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Theo đó, 
“DNNN là một chủ thể kinh tế mà quyền sở hữu hay quyền kiểm soát thuộc về chính phủ, phần 
lớn thu nhập của chúng được tạo ra từ việc bán hàng hóa, dịch vụ” (Ngân hàng Thế giới, 1999). 

Trong khi với đặc trưng của nền kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân là tư tưởng chi phối; 
DNNN không được coi là sự lựa chọn đúng đắn. Tuy vậy, không có nghĩa mọi vấn đề đều được 
khu vực tư nhân giải quyết hiệu quả, minh chứng bằng sự phát triển mất cân đối của các quốc gia 
có nền kinh tế thị trường tự do hay các vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không thể 
giải quyết, cần phải có một giải pháp để bù đắp vào những khoảng trống này. DNNN tồn tại với 
tên gọi là doanh nghiệp công (PCs) - là một thực thể được thành lập với mục đích cung cấp dịch 
vụ công cho thị trường (Lienert, 2009). 

Vậy để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hướng đến phát triển toàn diện và 
bền vững như ở Việt Nam hiện nay, vai trò của DNNN còn quan trọng và việc tái cơ cấu DNNN 

*  Viện chính sách và chiến lược, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: vanpt.nif@gmail.com
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trong giai đoạn này cần tập trung vào vấn đề gì? Có thể nói, dù là hệ thống kinh tế phát triển ở mức 
độ nào thì DNNN hoạt động vì lợi ích xã hội vẫn cần thiết mặc dù tái cơ cấu có thể thay đổi vị trí, 
vai trò và chức năng, cách thức tham gia khi cơ chế thay đổi, “luật chơi” thay đổi.  

2. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM ĐÃ THỰC HIỆN VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

Một câu hỏi đặt ra là DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hướng đến phát triển toàn diện, bền vững như ở Việt Nam đã và đang thực hiện vai trò trên như thế 
nào? Có thể xem xét thực trạng thực hiện vai trò như sau: 

Thứ nhất, DNNN vẫn tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Kể từ khi có Luật Doanh 
nghiệp chung được ban hành mở đầu cho giai đoạn phát triển doanh nghiệp, với quá trình tái cấu 
trúc DNNN diễn ra trong thời gian qua, DNNN đang ngày càng đổi mới, mặc dù đang có xu hướng 
giảm về số lượng nhưng nhìn chung khu vực DNNN vẫn đóng góp đáng kể vào GDP so với các 
thành phần kinh tế khác. Giai đoạn 2011 - 2016, khu vực DNNN đóng góp cho tăng trưởng trong 
cả giai đoạn đạt 29% GDP, đồng thời duy trì tỷ trọng đầu tư ở mức 12,37% GDP1

*. GDP theo giá 
thực tế của khu vực DNNN đã tăng lên với mức tăng trung bình từ 2005 đến 2016 là 5,42%.    

Bảng 1 - Tỷ trọng GDP theo Thành phần kinh tế

Đơn vị tính: %

THÀNH PHẦN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Kinh tế Nhà nước 27,67 28,63 28,81 28,69 28,73 29,01 29,39 29,01
Kinh tế ngoài Nhà nước 42,08 41,74 42,56 43,22 43,33 43,52 44,62 43,87
Khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài 20,28 19,63 18,59 18,07 17,89 17,36 16,04 15,66

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê từ 2012-2018

Cơ cấu đầu tư của DNNN trong tổng đầu tư toàn xã hội mặc dù có sự dịch chuyển dần sang 
KTTN, giảm xuống còn 33,3% năm 2018, nhưng xét cả về giá trị và tỷ trọng DNNN chỉ đứng sau 
khu vực KTTN tính trong các thành phần kinh tế.

Thứ hai, các DNNN tiếp tục đóng góp tích cực cho NSNN. Các DNNN mặc dù chiếm tỷ lệ 
rất nhỏ về số lượng trong khu vực doanh nghiệp (khoảng 0,67%), nhưng DNNN vẫn là nguồn thu 
lớn cho NSNN, mặc dù cơ cấu đóng góp vào NSNN của DNNN từ 2015 có xu hướng ngày càng 
giảm và khu vực KTTN ngày càng tăng do tác động từ đổi mới, sắp xếp lại khu vực DNNN và sự 
thay đổi trong tính toán nguồn thu vào NSNN2

**. Điều này là tất yếu cho một nền kinh tế thị trường 
nhưng với khoảng cách không quá chênh lệch cho thấy DNNN vẫn đóng một vai trò quan trọng 
trong tạo nguồn thu để phát triển kinh tế đất nước, vai trò này vẫn sẽ tiếp tục trong một giai đoạn 
nữa, cho đến khi khu vực kinh tế tư nhân có đủ khả năng, đủ năng lực thực hiện được vai trò là 
động lực kinh tế của đất nước. 

1   Tài chính Việt Nam 2015, NXB Tài chính 2016, Hà Nội
2   Đã loại trừ các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại của DNNN, tiền bán cổ phần sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp kể từ 2015.
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Bảng 2 - Cơ cấu thu NSNN theo thành phần kinh tế

KHU VỰC 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

theo tỷ trọng (%)        
 Thu từ khu vực doanh nghiệp 
nhà nước 10,74 11,45 13,52 15,67 21,43 23,01 19,43 17,51
 Thu từ khu vực doanh nghiệp 
có vốn ĐTNN 13,08 13,31 14,40 13,81 14,11 13,54 11,23 10,68
 Thu từ khu vực công thương 
nghiệp - NQD 14,72 13,99 13,88 12,70 12,78 12,83 12,53 11,71

Nguồn: Niên giám thống kê 2012-2018

Vai trò chính trị của DNNN trong thời gian qua có nhiều thay đổi phù hợp với sự thay đổi 
dần từng bước của thể chế chính trị, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và 
Nhà nước đề ra. Nếu trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, các DNNN được thành lập ở hầu hết 
các ngành, nắm quyền chi phối trên mọi lĩnh vực, đóng vai trò quyết định sự phát triển của quốc 
gia; thì đến giai đoạn nước ta bước sang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, các DNNN đã phải tiến hành cải cách, thu hẹp lĩnh vực hoạt động, nhường chỗ cho các khu 
vực doanh nghiệp khác có đủ khả năng tham gia để thực hiện. DNNN sẽ chỉ tập trung vào những 
ngành, lĩnh vực mà các khu vực doanh nghiệp khác không có khả năng tham gia hoặc không muốn 
tham gia, những ngành lĩnh vực liên quan đến an ninh, an toàn của quốc gia và thực hiện những 
mục tiêu kinh tế khác. Với quan điểm rõ ràng như vậy của Đảng và Nhà nước, DNNN trong thời 
gian qua vừa thực hiện các mục tiêu chính trị của Nhà nước thông qua hoạt động kinh tế, vừa thực 
hiện tiến trình cải cách, sắp xếp lại DNNN qua nhiều giai đoạn. 

Cải cách DNNN trong thời gian qua đã góp phần tạo ra “sân chơi” cho khu vực kinh tế tư 
nhân và FDI. Đối với các ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, số lượng các DNNN thực hiện 
cổ phần hóa đã giảm đáng kể, từ chỗ cả nước có hơn 12.000 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 
(1990), đến năm 2001 giảm xuống còn 5.655 doanh nghiệp, đến năm 2011 còn 1.309 doanh nghiệp 
và đến tháng cuối năm 2018 chỉ còn 505 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. So với năm 2001, tổng 
số DNNN giảm tới 91%. 

DNNN trong thời gian qua vẫn là công cụ để điều tiết nền kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu 
quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo nguồn thu cho NSNN, đóng góp quan 
trọng cho phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh và chính sách an sinh xã hội. 

Các DNNN hoạt động chủ yếu trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân không làm 
được, hoặc đóng vai trò dẫn dắt, khai phá những lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế như điện 
lực, năng lượng, an ninh, quốc phòng, cảng biển, sân bay… Đồng thời, các DNNN cũng có các 
hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, 
bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. 

Đối với vai trò xã hội, DNNN đóng góp vào việc thực hiện các hoạt động văn hóa, đảm bảo 
an sinh xã hội và góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đơn cử như đóng góp của các DNNN theo 
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Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện 
nghèo (Nghị quyết 30a). Theo đó, kết quả thực hiện trong thời gian qua được đánh giá là đi vào 
cuộc sống và đạt kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Sự hỗ trợ từ phía các DNNN trong 6 
năm kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực là 3.138 tỷ đồng trong tổng nguồn lực được huy động khoảng 
trên 20 nghìn tỷ đồng. 

Hoạt động cộng đồng được các DNNN triển khai tập trung vào xây dựng nhà tình nghĩa, 
đóng góp vào các Quỹ khuyến học, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, xây dựng trường học, hỗ trợ xóa 
nhà tạm, hỗ trợ thiết bị y tế, thiết bị giáo dục và đầu tư cơ sở hạ tầng,… Theo đó, trong giai đoạn 
2011 - 2015, các DNNN đã có những đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào hoạt động này, góp phần 
tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp giảm dưới 4%, Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 
2%/năm (các huyện nghèo giảm trên 4%/năm), đến cuối năm 2015 còn dưới 4,5%. Số người tham 
gia BHXH tăng từ 9,7 triệu người năm 2011 lên 12 triệu năm 2015. Mặc dù xét về cơ cấu, khu vực 
DNNN chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong 3 khu vực và ngày càng giảm dần, nhưng nếu so sánh với số 
lượng DNNN ngày càng thu hẹp sau tiến trình cổ phần hóa, trong khi thu nhập bình quân của người 
lao động và hiệu suất sử dụng lao động của DNNN cao nhất trong ba khu vực doanh nghiệp thì có 
thể đánh giá các DNNN vẫn đóng góp nhiều trong việc giải quyết vấn đề lao động. 

Bảng 3 - Tỷ trọng lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp 

Đơn vị tính: %

KHU VỰC 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Doanh nghiệp Nhà nước 15,27 14,35 12,67 12,05 10,67 9,18 8,28
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 61,33 60,97 59,27 59,32 59,99 61,17 60,65
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài 23,40 24,54 26,38 28,63 29,34 29,65 31,07

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê từ 2012-2018

Đối với việc đảm nhận thị trường hàng hóa công cộng, đặc biệt trong cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công và cung ứng dịch vụ công cộng, DNNN thay mặt cho kinh tế Nhà nước thực hiện các 
nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ổn định đời sống người dân thông qua cung cấp các dịch vụ trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo, y tế, các dịch vụ cung cấp nước sạch, đảm bảo điện sinh hoạt*, giao thông 
công cộng và xử lý rác thải, nước thải,… Đồng thời, DNNN tham gia điều tiết về giá các mặt 
hàng nguyên liệu đầu vào sản xuất quan trọng cho các ngành sản xuất trong nước như giá điện, 
giá xăng dầu. So với nhiều nước trong khu vực, giá điện Việt Nam luôn thấp hơn (giá bán lẻ điện 
hiện nay của Việt Nam là 1.864,44 đồng/kWh, tương đương 8,1 cent/kWh theo Quyết định số 648/
QĐ-BTC của Bộ Công Thương từ tháng 3/2019), Trung Quốc là 10,04 cent/kWh, Thái Lan 11,81 
cent/kWh...

3   Để giữ ổn định mặt bằng giá đầu vào cho các ngành sản xuất, trong nhiều năm qua, mặc dù thị trường có nhiều biến động, nhưng 
giá điện nhìn chung được giữ ổn định ở mức thấp. So với nhiều nước trong khu vực, giá điện Việt Nam thấp hơn. Cụ thể, giá bán lẻ 
điện hiện nay của Việt Nam là 1.622 đồng/kWh, tương đương 7,31 cent/kWh. Trong khi đó, Trung Quốc là 10,04 cent/kWh, Thái 
Lan 11,81 cent/kWh...
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2. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ VAI TRÒ CỦA DNNN 

Từ khi tốc độ mở cửa hội nhập nền kinh tế thế giới của Việt Nam được đẩy mạnh thì hệ thống 
DNNN tỏ ra chậm chạp hơn so với yêu cầu thực tế.  Việc thực hiện vai trò trụ cột kinh tế khu vực 
kinh tế Nhà nước, trong đó, đóng vai trò chủ yếu là DNNN trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mặc dù có đóng góp nhưng theo xu hướng giảm, chưa thể 
đảm trách tốt chức năng xã hội quan trọng, là xương sống của nền kinh tế và là công cụ để Nhà 
nước thực hiện điều tiết, ổn định vĩ mô. 

Đã có nhiều nghiên cứu nhận định rằng các DNNN hoạt động chưa hiệu quả, chưa xứng với 
tiềm lực được đầu tư và kỳ vọng. Không những thế, tính kém hiệu quả của DNNN còn có ảnh 
hưởng trên diện rộng gây khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế. Các DNNN chưa tạo được kết nối với 
các thành phần kinh tế khác, còn tham gia vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà khu vực 
KTTN có thể làm được, tác động đến tái cơ cấu kinh tế còn mờ nhạt. DNNN được đầu tư nhiều 
vốn, được hưởng nhiều ưu ái, nhưng kinh doanh kém hiệu quả. Hiện tượng đầu tư công tràn lan, 
chất lượng thấp được thực hiện qua DNNN đang lấn át cơ hội kinh doanh của kinh tế tư nhân, 
không phát huy được tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân vào công cuộc phát triển đất nước. Đó 
là nguyên nhân khiến việc tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế với ba trọng tâm trong Hội nghị lần thứ 
ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2011) trở nên cấp thiết. 

Ấn tượng đầu tiên về nỗ lực cải cách DNNN trong đó nổi bật là cổ phần hóa đã làm giảm 
nhanh chóng về số lượng DNNN. Tính đến hết năm 2018, cả nước có 505 DN do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, sự giảm sút về số lượng tuyệt đối các DNNN không có nghĩa là 
thu hẹp phạm vi hoạt động. Quy mô của DNNN đã tăng mạnh, phản ánh kết quả “tập trung hóa” 
các DNNN thành hệ thống phân theo ngành nghề, thể hiện qua việc thành lập các tập đoàn kinh tế 
Nhà nước (năm 2005), tạo ra những “liên minh lỏng lẻo của các DNNN có lợi ích kinh tế giống 
nhau” (World Bank, 2011). DNNN chiếm gần 40% tổng mức đầu tư nhưng chỉ đóng góp gần 30% 
vào tăng trưởng GDP. DNNN vẫn là khu vực sử dụng nhiều nguồn lực nhất của nền kinh tế, “70% 
tài sản, đất đai trong khu vực sản xuất kinh doanh” (Phạm Sĩ Thành, 2012). 

Mặc dù vẫn được đánh giá là hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, nhưng qua các thước đo 
tài sản, hiệu quả hoạt động từ 2016 cho đến nay cho thấy DNNN đã có những cải thiện đáng kể. 

Năm 2018, tổng tài sản của các DNNN là 2.935.353 tỷ đồng (Doanh nghiệp 100% vốn Nhà 
nước), tăng 2% so với thực hiện năm 2017. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 1.557.394 
tỷ đồng, tăng 9% so với 2017. Lợi nhuận trước thuế của các DNNN tăng 3%. Trong đó, khối Tập 
đoàn tăng 2%, khối Tổng công ty và khối các doanh nghiệp độc lập đều tăng 6% so với thực hiện 
năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2018 đạt 12%, Tỷ suất lợi 
nhuận trước thuế/ tổng tài sản đạt 6% (tương đương với 2017). Tổng số phát sinh phải nộp ngân 
sách nhà nước (NSNN) của các DN năm 2018 tăng 5% so với 20174

*. Các doanh nghiệp có vốn 
Nhà nước có tình hình hoạt động khả quan hơn với tốc độ tăng cao về các chỉ số tài sản, lợi nhuận, 
doanh thu cao hơn so với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. 

Tuy nhiên, xét về mức độ an toàn tài chính thì chỉ số nợ của DNNN khá cao, năm 2017 là 

4   Báo cáo “Tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại, các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước” (Tài liệu phục vụ Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN ngày 16/10/2019) 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA128

4,1, cao gấp gần 2 lần so với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và hơn 3 lần so với khu vực 
FDI. Chỉ số quay vòng vốn của DNNN cũng đạt thấp nhất trong số các khu vực doanh nghiệp (năm 
2017 là 0,34 lần - theo số liệu của Tổng cục Thống kê). Hiệu quả sử dụng vốn thấp và các dự án 
đầu tư kém hiệu quả đã dẫn tới tình trạng nhiều DNNN thua lỗ, nợ đọng kéo dài. 

Không chỉ trong nước, DNNN chưa làm tốt được vai trò dẫn dắt các thành phần kinh tế tham 
gia hội nhập kinh tế quốc tế, DNNN chưa đủ tiềm lực để trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp trong 
nước với FDI và giúp các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân tham gia được vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. DNNN chưa hỗ trợ được khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế trong 
khi lực lượng này chiếm chủ yếu nhưng quy mô nhỏ, yếu về năng lực vốn, công nghệ, nguồn nhân 
lực và trình độ quản trị doanh nghiệp.`

Kết luận lại, dù vẫn còn những hạn chế, nhưng DNNN đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày 
càng tích cực. DNNN đã thể hiện được vai trò chủ đạo tại một số phương diện sau: (i) DNNN đóng 
góp quyết định để phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng cần thiết cho hoạt động kinh 
doanh của các thành phần kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội mà các thành phần kinh tế khác 
chưa làm được do đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, không có khả năng sinh lời trong ngắn hạn. (ii) 
DNNN là lực lượng vật chất quan trọng để đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, hòa bình, ổn 
định cho các thành phần kinh tế khác phát triển thông qua việc đóng góp quyết định cho năng lực 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là nguồn lực để Nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế. Các 
DNNN, tổ chức tín dụng nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà 
nước, hệ thống tài sản công và các nguồn vốn đầu tư nhà nước cùng với cơ chế chính sách là công 
cụ chủ yếu để Nhà nước thực hiện mục tiêu phân phối nguồn lực gắn với tiến bộ và công bằng xã 
hội; trực tiếp cung cấp phần lớn các sản phẩm, dịch vụ công ích cho xã hội.  

3. DNNN CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐẢM ĐƯƠNG VAI TRÒ LÀ LỰC LƯỢNG KINH TẾ CHỦ ĐẠO, LÀ TRỤ CỘT 
CỦA NỀN KINH TẾ HAY KHÔNG? 

Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước đã nhìn nhận về tổng thể, kinh tế nhà nước (trong đó có DNNN) đã có những đóng góp 
quan trọng, nhưng “vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, 
dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế còn hạn chế”. Điều đó cho thấy DNNN vẫn 
đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt trong bối cảnh khu vực kinh 
tế tư nhân nói riêng cũng như các thành phần kinh tế khác chưa thể hoặc không thể/ không muốn 
đảm đương những nhiệm vụ về kinh tế, chính trị. 

Quan điểm của Đảng hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về kinh tế thị trường, trong đó, DNNN 
- là một bộ phận của kinh tế Nhà nước sẽ luôn là một sự lựa chọn tối ưu để Nhà nước tham gia trực 
tiếp vào thị trường thực hiện mục tiêu của Nhà nước - đóng vai trò là nhân tố trực tiếp tham gia 
vào quá trình thực hiện các quyết định của Nhà nước. Điều đó cho thấy DNNN là một “công cụ 
vật chất” mà Nhà nước vẫn cần sử dụng để điều tiết nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện tại, 
hướng đến chuyển dần cho khu vực kinh tế tư nhân thực hiện vai trò động lực quan trọng của nền 
kinh tế. Hay nói cách khác là chuyển đổi dần vai trò của DNNN từ “lực lượng nòng cốt” sang “hỗ 
trợ, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước” nhằm đạt mục tiêu. Tuy nhiên, cần xác định rõ những 
chi phí cho dạng công cụ này có nằm trong giới hạn chịu đựng của ngân sách, hay nói cách 
khác là cần phải có những cải cách, thay đổi, tiếp tục tái cơ cấu các DNNN để những lợi ích 
mà Chính phủ nhận được từ DNNN tương xứng với chi phí cơ hội mà Chính phủ bỏ ra. 
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 Bước tiếp theo, DNNN phải dần chuyển sang vai trò hỗ trợ, góp phần tạo ra môi trường, 
tiền đề thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp khác, lôi cuốn các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác vào quĩ đạo. 

Theo đó, các DNNN trong giai đoạn trước mắt sẽ tiếp tục phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng 
trong phát triển kinh tế đất nước và dần dần khẳng định sự có mặt của Việt Nam trong thị trường 
quốc tế, dẫn dắt các doanh nghiệp trong nước có mặt trong chuỗi giá trị toàn cầu và sẽ dần rút lui 
nhường chỗ cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

4. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH DNNN THÔNG QUA TÁI CƠ CẤU VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DNNN

Quan điểm của tác giả cho rằng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách DNNN và tăng cường quản trị 
DNNN là hai giải pháp trọng tâm trong việc định vị rõ ràng vai trò của DNNN theo từng giai đoạn, 
không chỉ tập trung vào kết quả hoạt động của DNNN mà còn phải tối ưu hóa vai trò của DNNN 
trong nền kinh tế trong mối tương quan với các doanh nghiệp thuộc khu vực khác, tạo sân chơi 
bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Kết quả cải cách DNNN thông qua cổ phần hóa, tái cơ cấu 
các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm, hiệu quả 
hoạt động và năng lực cạnh tranh của DNNN chưa có nhiều cải thiện. Do đó:

Thứ nhất, cần tập trung vào tái cấu trúc danh mục tài sản nhà nước đầu tư nhằm thu hồi tối đa 
vốn Nhà nước từ CPH để đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực cần tới vai trò của DNNN. Thực hiện 
chủ trương “hầu hết các DNNN có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần” thông 
qua tiếp tục thu hẹp diện DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đồng thời, xem xét ban hành cơ chế 
cho phép bán hoàn toàn một DNNN không giới hạn quy mô.

Thứ hai, tập trung vào đẩy mạnh tái cấu trúc quản trị DNNN bao gồm cả nâng cao hiệu quả 
quản trị công ty bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Theo đó, quản trị bên trong tập trung vào 
xây dựng thị trường CEO mang tính cạnh tranh và xây dựng tiêu chí xếp hạng CEO, tiêu chí đánh 
giá về hiệu quả điều hành của Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp. Nghiên cứu và áp dụng thống 
nhất nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nhà nước của OECD phù hợp với bối cảnh của Việt Nam về 
cơ chế đại diện chủ sở hữu; lợi ích của cổ đông nhỏ và các bên liên quan. Để thực hiện được, cần 
đổi mới hệ thống đòn bẩy khuyến khích; sửa đổi các quy định pháp luật về cán bộ, tiền lương, tiền 
thưởng của Nhà nước trên nguyên tắc xây dựng chính sách khung để giám sát, quản lý mà không 
can thiệp trực tiếp vào doanh nghiệp. 

Hoàn thiện cơ chế quản trị bên ngoài tập trung vào minh bạch hóa thông tin liên quan đến 
hoạt động của DNNN trên cơ sở dựa theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế như các thông tin về 
tài chính - kế toán, kiểm toán, thông tin về thị trường, thông tin quản trị,…./.
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KINH NGHIỆM ÁP DỤNG QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD TRONG 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM

Phạm Thị Tường Vân*

TÓM TẮT: Các doanh  nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trò quan trọng của hầu hết các nền kinh tế, bao 
gồm ở các quốc gia có nền kinh tế tiên tiến. DNNN phổ biến nhất trong các lĩnh vực chiến lược như năng 
lượng, khoáng sản, cơ sở hạ tầng, các tiện ích khác và dịch vụ tài chính (ở một số quốc gia). Sự hiện diện 
của DNNN trong nền kinh tế toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ngày nay, DNNN 
chiếm hơn 1/5 DN lớn nhất thế giới so với trước đây 10 năm1

**. Điều này có nghĩa là các tiêu chuẩn cao về 
quản trị công ty (QTCT) của DNNN là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định tài chính và duy trì tăng trưởng 
toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Do đó, việc áp dụng các Quy 
tắc QTCT của OECD đối với khu vực DNNN ở các quốc gia là cần thiết. Tuy nhiên mức độ áp dụng bộ Quy 
tắc này được vận dụng linh hoạt ở mỗi quốc gia phù hợp với mục tiêu và tình hình thực tiễn của mỗi quốc 
gia đó. Bài viết đi xem xét 07 nguyên tắc QTCT đối với DNNN của OECD được áp dụng ở các nước và rút 
ra bài học cho Việt Nam trong bối cảnh mới.

Từ khóa: doanh  nghiệp nhà nước, quản trị công ty, OECD

1. NGUYÊN TẮC 01- LÝ DO CHO VIỆC NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ SỞ HỮU: 

Chính sách về sở hữu cung cấp cho DNNN, thị trường và công chúng nói chung  hiểu rõ các 
mục tiêu và ưu tiên chung của nhà nước với tư cách là chủ sở hữu. Chính sách sở hữu lý tưởng nên 
là một tài liệu chính sách ngắn gọn, phác thảo các lý do vì sao Nhà nước phải xác định quyền sở 
hữu trong DNNN, để cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách chính phủ thể hiện hợp lý quyền sở 
hữu DNNN của họ; các mục tiêu được đưa ra để minh chứng cho mức độ về quyền sở hữu của Nhà 
nước thường được áp dụng trong các tình huống thành lập hoặc giải thể các DNNN. 

Theo đó, mỗi Chính phủ có cách tiếp cận khác nhau để thể hiện lý do sở hữu DNNN của họ. 
Một số quốc gia có thể đưa ra các lý do về quyền sở hữu rõ ràng, chủ yếu ở các nước Châu Âu, và 
thường áp dụng với các danh mục DNNN lớn (trung bình hơn 100 DNNN) hoạt động trong lĩnh 
vực vận tải, tài chính, cung cấp các dịch vụ thiết yếu,... Chính sách sở hữu ở các nước này được quy 
định theo các phương thức khác nhau, gồm ban hành quy định pháp lý cụ thể (Cộng hòa Séc, Đức, 
Hungary, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha), hoặc dưới dạng Quyết định, Nghị quyết (Chile, Phần 
Lan, Na Uy, Thụy Sĩ), hoặc thông qua tuyên bố của Chính phủ (Ireland, Hà Lan, Israel), thông qua 
phương thức kết hợp (Cộng hòa Séc, Hungary, Bồ Đào Nha, Israel). 

*   Viện chính sách và chiến lược, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi:  Email: vanpt.nif@gmail.com 
1  PWC (2015), State Owned Enterprises Catalysts for public value creation?; Fortuner Global 500 2018 link http://fortune.com/
global500/
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Ở các quốc gia không quy định rõ ràng về mục tiêu sở hữu Nhà nước trong DNNN thì nội 
dung này được xác định trong khung pháp lý và chính sách tổng thể, bao gồm Luật DN, các chính 
sách chuyên ngành (Hy Lạp, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc từ các Luật quy định về thành lập DNNN, 
các điều khoản về DNNN hoặc thỏa thuận giữa DNNN và các cơ quan Nhà nước với vai trò là cổ 
đông (Canada, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha). Ngoài ra ở một số quốc gia (Bỉ, New Zealand và Anh) 
không có tiêu chí sở hữu chính thức được tuyên bố. Xét theo địa lý, các quốc gia không tuyên 
bố mục đích sở hữu của Nhà nước ở các DNNN rất đa dạng, các nước này thường có danh mục 
DNNN đầu tư tương đối nhỏ (trung bình 35 DNNN) hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thiết 
yếu, tài chính,...  

Về mục tiêu của việc nắm quyền sở hữu trong DNNN thường tập trung vào một số loại sau: 
(1) để thực hiện các vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế và chiến lược quốc gia; (2) Đảm bảo Nhà 
nước tiếp tục sở hữu các DN; (3) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ công (trong trường hợp các khu vực 
khác không muốn làm hoặc không thể làm); (4) Thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
vực độc quyền tự nhiên; (5) Tạo ra hoặc duy trì độc quyền nhà nước, nơi mà các Quy tắc thị trường 
được cho là không khả thi hoặc không hiệu quả. 

Hình 1: Các mục tiêu được lý giải cho việc sở hữu của nhà nước tại DNNN

Nguồn: OECD (2015a)  

Các mục tiêu này có thể được bổ sung thông qua các mục tiêu chính sách công và được quy 
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định cho từng DNNN. Ví dụ: Canada, mục tiêu cho lý do sở hữu của Nhà nước được thể hiện trong 
quy định thành lập và hoạt động của các DNNN. Ở Bồ Đào Nha, các bộ ngành xác định mục tiêu 
sở hữu Nhà nước trong lĩnh vực, ngành của mình và tác động đến mục tiêu, hoạt động của DNNN 
cũng như mức độ dịch vụ công mà họ dự kiến cung cấp.  Ở các nước khác, mục tiêu của nhà nước 
có thể được làm rõ bằng cách phân loại DNNN thành các nhóm thực hiện mục tiêu (như ở Chile, 
Phần Lan, Lithuania, Na Uy, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ, Trung Quốc). Điển hình như ở Trung Quốc, 
Chính phủ chia các DNNN thành 03 nhóm: DNNN thực hiện mục tiêu kinh doanh vì lợi nhuận; 
DNNN hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công, DNNN thực hiện 
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công.  

Những mục tiêu này được rà soát tùy thuộc từng quốc gia. Có các quốc gia thực hiện rà soát 
thường xuyên, hàng năm (Thụy Điển, Phần Lan, Nauy, Đức) hoặc định kỳ (Israel), hoặc thực hiện 
khi chuẩn bị các chương trình phát triển, đầu tư và lập kế hoạch tài chính lớn, hoặc rà soát khi cần 
thiết (Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ). 

2. NGUYÊN TẮC 02 - NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ SỞ HỮU

Theo hướng dẫn của OECD về QTCT trong DNNN, việc chuẩn hóa hình thức pháp lý của 
DNNN hoặc mô hình sở hữu Nhà nước thường được tập trung vào các DNNN tham gia hoạt động 
kinh tế trên thị trường cạnh tranh. Thực hiện quyền sở hữu cần được xác định rõ ràng, do một cơ 
quan sở hữu hoặc một cơ quan điều phối thực hiện. Cơ quan này phải có năng lực và khả năng 
thực hiện hiệu quả. Để thực hiện “chức năng sở hữu”, cơ quan sở hữu có quyền và chức năng (1) 
bổ nhiệm Ban Giám đốc, (2) thiết lập và giám sát các mục tiêu, (3) đại diện Chính phủ tham gia 
biểu quyết. Việc thực hiện chức năng sở hữu ở các quốc gia thường theo một trong các mô hình 
sở hữu sau: 

Mô hình sở hữu tập trung: được đặc trưng bởi một cơ quan ra quyết định tập trung thực hiện 
sứ mệnh là cổ đông trong tất cả các công ty và tổ chức mà Nhà nước có có cổ phần (Trung Quốc, 
Phần Lan, Pháp, Hàn Quốc, Thụy Điển và Slovenia). Các mục tiêu tài chính, quá trình giám sát 
hiệu quả hoạt động của DNNN đều do cơ quan này thực hiện. Thành viên HĐQT trong các DN 
được cơ quan này chỉ định.  Một số quốc gia cũng thực hiện mô hình sở hữu tập trung nhưng vẫn 
có một số DNNN không thuộc cơ quan sở hữu tập trung quản lý (như ở Chile, Hungary, Hà Lan, 
Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nam Phi và Nga). 

Mô hình kép: Các DNNN được quản lý bởi mô hình sở hữu nhà nước kép (Brazil, Cộng hòa 
Séc, Đức, Ý, New Zealand và Thụy Sĩ) thường được đặc trưng bởi một bộ ngành thực hiện chức 
năng chủ sở hữu tại DNNN. Chức năng này được thực hiện trong hầu hết các trường hợp của Bộ 
Tài chính. 

“Mô hình song song” về quyền sở hữu DNNN được thực hiện ở Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản 
có chức năng tương đương với mô hình tập trung, nhưng với hai danh mục DNNN do hai cơ quan 
quản lý Nhà nước giám sát. Việc thực hiện chức năng quyền sở hữu của từng cơ quan quản lý Nhà 
nước cũng khác với mô hình “tập trung” ở chỗ hai chức năng sở hữu không cạnh tranh hoạt động 
trong cùng một nước. Tại Bỉ, Công ty Đầu tư và Quản lý Liên bang giám sát tất cả các DNNN 
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ngoại trừ 5 “DNNN tự trị2
*”: SNCB, Infrabel, bPost, Belgocontrol và Proximus do Chính phủ giám 

sát. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan Tư nhân hóa (PA) giám sát các DNNN tư nhân hóa, trong khi Ủy ban 
Tài chính kiểm soát các DNNN nào chưa được tư nhân hoá. Ở Israel, Ấn Độ, Latvia và Lithuania, 
các đơn vị chuyên trách của chính phủ thực hiện vai trò của “cơ quan điều phối”, có nhiệm vụ tư 
vấn cho các cổ đông Nhà nước khác và giám sát hoạt động của DNNN. 

Mô hình phân cấp: Ở các quốc gia có mô hình sở hữu phi tập trung (bao gồm Argentina, 
Colombia và Mexico), không có một cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng chủ sở hữu. Để thực 
hiện chức năng chủ sở hữu, có thể là một đơn vị hoặc thành lập một ban thực hiện. Ở Argentina, 
các bộ trưởng trực tiếp thực hiện hầu hết các chức năng sở hữu trong các DNNN mà Nhà nước 
nắm quyền chi phối. Chính phủ đang thành lập một cơ quan điều phối là “Ban kiểm soát chiến lược 
DNNN” gồm các quan chức cấp cao. Vai trò chính của nó sẽ giám sát định hướng chiến lược của 
DNNN. Tại Colombia, Bộ Tài chính và Tín dụng Công (MHCP) là cơ quan quản lý các DNNN, 
với 38 trong tổng số 70 DNNN trong danh mục đầu tư. Bộ Quốc phòng (thông qua Nhóm Xã hội 
Kinh doanh Quốc phòng); Bộ Mỏ và Năng lượng; Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch cũng 
thực hiện chức năng sở hữu DN nhà nước tại một số DNNN nhất định. Các Bộ ngành của Mexico 
thực hiện hầu hết các chức năng sở hữu. Bộ quản lý về tài chính của DNNN là Bộ Tài chính và 
Tín dụng Công (SHCP). SHCP và Bộ nội vụ đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động 
của SOE, thiết lập ngân sách và chính sách tài chính. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kho bạc thực hiện quyền 
và nghĩa vụ tài chính, chuyển nhượng vốn và thanh toán cổ tức của DNNN, Kho bạc cử một thành 
viên vào HĐQT của DNNN. Các Bộ ngành được cử 05 thành viên và HĐQT, được lựa chọn CEO. 
Quốc hội xem xét báo cáo kiểm toán hàng năm. Bộ Nội vụ phụ trách về việc làm và nhân sự của 
DNNN. Tiền lương của người lao động và thù lao của HĐQT do Hội đồng lập kế hoạch kiểm soát. 
Dưới sự kiểm soát của các thành viên đại diện sở hữu Nhà nước, DNNN thực tế hoạt động vì lợi 
ích công hơn là vì lợi nhuận. Mục tiêu đó cho thấy văn hóa doanh nghiệp, năng lực của DNNN đều 
ảnh hưởng đến cơ chế QTCT của các DNNN ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

3. NGUYÊN TẮC 03 - DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN THỊ TRƯỜNG

Theo hướng dẫn của OECD, trường hợp DNNN tham gia vào các hoạt động kinh tế thì các 
hoạt động đó phải được thực hiện theo cách đảm bảo sân chơi bình đẳng và cạnh tranh công bằng 
trên thị trường. Tuy nhiên, việc có được một sân chơi bình đẳng trong thực tế phức tạp hơn, đặc 
biệt khi DNNN kết hợp các hoạt động kinh tế với các mục tiêu chính sách công. Lý do để tạo một 
sân chơi bình đẳng giữa DN tư nhân và DNNN là nhằm nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế. Các yếu 
tố quan trọng của cam kết tạo sân chơi bình đẳng là (1) các biện pháp đảm bảo thị trường chung 
đối với vốn huy động từ nguồn tín dụng và vốn cổ phần, (2) yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải 
trình trong báo cáo thường niên, (3) và, các DNNN phải báo cáo như các công ty niêm yết. 

Các quốc gia có thể tạo sân chơi bình đẳng theo nhiều cách khác nhau thông qua quyền sở 
hữu, mua sắm công, thuế, … Một số nước có thể thực hiện cam kết một yếu tố để tạo nên sân chơi 
bình đẳng.  

2   Năm công ty thuộc trách nhiệm của chính phủ được gọi là “các doanh nghiệp nhà nước tự trị” và được điều chỉnh bởi Luật ngày 
21 tháng 3 năm 1991 quy định các nguyên tắc quản trị chủ chốt. Mặc dù các công ty này có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế 
Bỉ, nhưng vốn chủ sở hữu Nhà nước Bỉ không lớn.
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Bảng 1: Cam kết tạo sân chơi bình đẳng, cạnh tranh và công bằng của các quốc gia

Mức độ cam kết Miêu tả Các quốc gia thực hiện
Cam kết thực thi 
đầy đủ các yếu tố

Khung chính sách, cơ chế, tổ chức thực 
hiện, quy trình xử lý khiếu nại

Úc, EU3

Cam kết thực thi 
các yếu tố

Không thực thi đầy đủ các yếu tố, áp 
dụng với DNNN hoạt động kinh doanh 
vì lợi nhuận

DEN, ESP, FIN, GBR, ISL, 
SWE

Cam kết thực thi có 
giới hạn hoặc các 
yếu tố bên ngoài

các Quy tắc Hỗ trợ của Nhà nước EU, 
đảm bảo kiểm soát hiệu quả các khoản 
trợ cấp của Nhà nước đối với các hoạt 
động có thể có tác động đến cạnh tranh 
trong Thị trường đơn lẻ

AUT, CHE, CZE, EST, DEU, 
GRC, HUN, IRL, ISL, ITA, 
LAT, LTA, NOR, POL, SVK, 
SVN

Các yếu tố quy định 
pháp lý

có luật hoặc quy định giải quyết các vấn 
đề cụ thể (mua sắm công, tách quyền 
sở hữu,…). Gồm các quốc gia coi trọng 
việc đối xử bình đẳng giữa các DN 
không phụ thuộc vào quyền sở hữu

ARG, BRA, CHL, CHN, 
IND, ISL, JPN, KAZ, KOR, 
MEX, NZL, RUS, TUR, Hoa 
Kỳ

Nguồn: OECD 2018*

+ Ưu đãi thuế: Trường hợp DN chính phủ được thành lập theo luật công ty thông thường, các 
quy định pháp luật về thuế, cạnh tranh,… thường tương tự hoặc tương đương với các DN tư nhân. 
Tuy nhiên, một số quy định riêng đối với tập đoàn hoặc DNNN do Chính phủ thành lập có thể được 
miễn thuế (Thuế TNDN,…) và các quy định (về thị trường, quy định về đầu tư, kinh doanh…). 
Nếu có sự khác biệt, một trong hai lý do thường được đưa ra: 1) DNNN hoạt động trong lĩnh vực 
liên quan đến độc quyền tự nhiên; và 2) để bù đắp cho DNNN khi thực hiện các nhiệm vụ công.  

Ở hầu hết các quốc gia, các cam kết công khai DNNN phải thực hiện các quy định pháp lý và 
hưởng ưu đãi, hỗ trợ tương tự như các DN tư nhân. Đặc biệt các quốc gia EU và EEA nằm trong 
các Quy tắc của EU về Hỗ trợ của Nhà nước và minh bạch. Trường hợp áp dụng các lý do và điều 
kiện hỗ trợ phải được thực hiện minh bạch và được thiết lập chặt chẽ để đảm bảo môi trường kinh 
doanh bình đẳng. Bất kỳ hình thức ưu đãi thuế nào không tương thích với các quy định của EU về 
trợ giúp của Nhà nước đều phải chịu sự thực thi của EC.

Bảng 2: Thuế đối với DNNN ở các quốc gia

Quốc gia Chịu thuế như 
DNTN

Đối tượng chịu thuế 
như DNTN

Trường hợp ngoại lệ

Argentina x x

Australia x x

Austria x

Brazil x x

3  Cam kết bao gồm cạnh tranh, trợ giúp nhà nước, minh bạch và Quy tắc mua sắm của chính phủ
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Chile x x

Czech x

Denmark x

Germany x

Korea x

Netherlands x

Russian Fed. x

Mexico x x

United Kingdom x

United States x

Turkey x

Nguồn: OECD (2013, 2018)

+ Phân tách chi phí tương ứng với hoạt động kinh tế và mục tiêu chính sách công: Để tạo 
thuận lợi cho việc minh bạch và công khai thông tin, các quốc gia OECD thường yêu cầu các DN 
tách riêng các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ công. Các nước 
EU về Quy tắc việc phân tách chi phí trong kế toán được áp dụng cho tất cả các dịch vụ được 
cung cấp (từ DNTN hoặc từ DNNN) nhận tiền công hoặc hưởng lợi từ các quyền đặc biệt hoặc 
độc quyền (các phương pháp được sử dụng để tính chi phí cũng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể). 
Các nước không phân tách chi phí giữa hai hoạt động này gồm Chile, Trung Quốc, Mexico. Israel 
không quy định phân tách chi phí mang tính bắt buộc phải báo cáo. Na Uy không có yêu cầu pháp 
lý cụ thể về phân tách chi phí nhưng được nêu trong các quy định về quyền sở hữu và có thể được 
phản ánh trong BCTC của công ty. Hàn Quốc và Thụy Sĩ không có quy định cụ thể nào về tách 
chi phí nhưng tại DN có thể thực hiện việc này. Phần Lan quy định các DNNN thực hiện các hoạt 
động kinh tế thuần túy thì không áp dụng. 

+ Tài trợ các chi phí thực hiện mục tiêu chính sách công: Hầu như ở các nước việc tài trợ 
các chi phí cung cấp dịch vụ công không nhất thiết phải tuân theo một quy định pháp lý, đa số các 
nước cho phép hoặc chấp nhận trợ cấp chéo từ việc tạo ra lợi nhuận bù đắp cho các hoạt động gây 
lỗ để tài trợ cho các dịch vụ công (Brazil, Ý, Nga). Ngược lại, một số quốc gia cấm trợ cấp chéo 
(Áo, Phần Lan, Mexico, Ba Lan, Israel). Để đảm bảo quỹ tài trợ, thực hiện mục tiêu chính sách 
công không được sử dụng sai mục đích (thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại), một số 
quốc gia yêu cầu cam kết công khai việc tài trợ tách riêng thương mại với phi thương mại. New 
Zealand và Úc, các DNNN có thể được tài trợ toàn bộ chi phí cung cấp dịch vụ công, Trung Quốc 
có thể tài trợ thông qua trợ cấp chéo, Mexico ký hợp đồng cung cấp dịch vụ công thông qua PPP 
hoặc các quy trình đấu thầu cạnh tranh khác, Nhật Bản chuyển vốn trực tiếp, Israel tài trợ chi phí 
thông qua thương lượng về thuế và phí. 

+ Mua sắm công: Một số nước OECD có quy định rất cụ thể với các tình huống được thiết 
lập, trong đó được phép mua sắm trong nội bộ và được miễn đấu thầu cạnh tranh. Một số nước 
OECD khác quy định không có phân biệt, đối xử giữa các cơ quan quản lý Nhà nước khi thực hiện 
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các quy trình mua sắm bất kể các giao dịch nội bộ hay Chính phủ. Một số nước xây dựng một bộ 
Quy tắc cụ thể áp dụng cho DNNN. Ví dụ như Đan Mạch, DNNN không được phép tham gia các 
hợp đồng mua sắm công của Nhà nước để tránh rủi ro về bình đẳng. Úc, Chile, Israel, Hàn Quốc, 
Thụy Điển quy định bắt buộc phải có các hướng dẫn cụ thể đối với DNNN khi tham gia đấu thầu 
mua sắm công. Chính phủ Úc tuyên bố thầu tuân thủ các Quy tắc cạnh tranh bình đẳng, trong khi 
ở Thụy Điển các kết quả trúng thầu thấp bất thường có thể bị loại trừ khi nhận thấy có lợi thế cạnh 
tranh từ quyền sở hữu Nhà nước hoặc hỗ trợ của Chính phủ trong các DNNN tham gia đấu thầu. Ở 
Anh, xem xét cụ thể vai trò các công cụ cạnh tranh và người tiêu dùng đã thực hiện để khắc phục 
các biến thể có thể phát sinh trong các chương trình mua sắm công. 

Bảng 3: Các hoạt động mua sắm công liên quan đến DNNN ở các quốc gia

Quốc gia Luật/ Quy tắc mua sắm 
công mang tính bình đẳng 

áp dụng cho DNNN làm nhà 
thầu

Các Quy tắc cụ thể 
áp dụng cho DNNN 

là người mua để 
tránh các vấn đề rủi 
ro về tính bình đẳng

Trường hợp ngoại 
lệ đối với mua sắm 

nội bộ.

Áo x

Brazil x x

Chile x x

Trung Quốc x x

Colombia x x

Israel x x

Korea x x

Mexico x

Russian Fed. x x

Turkey x

EU và các 
nước EEA4

x

Nguồn: OECD 2012b, 2013*

+ Tiếp cận các khoản vay và vốn: để đảm bảo rằng DNNN tiếp cận nguồn vốn vay và vốn 
chủ sở hữu tại các điều kiện nhất quán của thị trường và tạo sân chơi bình đẳng, các quốc gia đang 
thực hiện đảm bảo tối đa theo điều kiện thị trường trong các lĩnh vực: tiếp cận chung về hiệu quả 
cơ cấu vốn; Nợ tài chính; Vốn tài trợ từ NSNN; Hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước; Yêu cầu về tỷ lệ 
hoàn vốn; Kỳ vọng trả cổ tức. Cụ thể: 

Hầu hết các quốc gia đều thiết lập các mục tiêu hiệu quả tài chính cho ít nhất một số khía 
cạnh hoạt động của DNNN. Trong đó, đa số các quốc gia thiết lập các Quy tắc hiệu quả về cơ cấu 

4  Chỉ liên quan đến DNNN hoạt động kinh doanh thương mại. Các nước bao gồm Áo, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Na Uy, Ba Lan, Cộng hòa Slovak, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Đối với DNNN có 
mục tiêu chính sách công ở các quốc gia này, các Quy tắc cụ thể áp dụng cho DNNN như người mua để tránh các vấn đề về tính 
cạnh tranh bình đẳng. 
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vốn để quyết định tài chính của DNNN hoặc thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể; hoặc hướng 
dẫn cổ tức. Các cơ quan có thẩm quyền đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho việc xây dựng cơ cấu 
vốn tối ưu cho DNNN (xếp hạng tín dụng cấp đầu tư) (Úc, Ireland - cho các DNNN lớn, Hà Lan, 
Thụy Điển, Thụy Sĩ). 

Nợ vay: Hầu hết các quốc gia, DNNN tiếp cận nguồn vốn vay từ thị trường. Rất ít quốc gia 
thiết lập cơ chế để đảm bảo tính thống nhất của thị trường về các điều khoản tài chính. Trong đó, 
phần lớn các quốc gia DNNN có thể tiếp cận nguồn vốn vay thương mại, 50% số DNNN ở các 
quốc gia này có thể tiếp cận nguồn vốn vay từ kho bạc Nhà nước với điều kiện nhất định. Anh là 
quốc gia duy nhất mà DNNN chủ yếu vay trực tiếp từ kho bạc Nhà nước hoặc thông qua các Quỹ 
quốc gia. Một DNNN ở Đức (Deutsche Bahn) có thể tiếp cận các khoản vay từ kho bạc Nhà nước 
miễn phí. Các DNNN ở Úc được yêu cầu trả phí đảm bảo cho các khoản vay từ Kho bạc Nhà nước 
thông qua xếp hạng tín dụng độc lập phổ biến hơn so với DNNN đi vay với lãi suất thấp. 

Tái cấp vốn từ NSNN: là hình thức phổ biến trong tài trợ cho DNNN. Rất ít quốc gia thiết lập 
cơ chế đảm bảo các chi phí liên quan theo thị trường. Ở hầu hết các nước, tái cấp vốn từ NSNN 
thông qua cổ phần để tăng số lượng cổ phiếu là một phương thức thường được sử dụng để tài trợ 
cho DNNN. 

Hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với DNNN được sử dụng cho các trường hợp đền bù cho 
thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc các chính sách công khác. Một số quốc gia thực 
hiện thông qua hình thức chuyển vốn, Israel và Nhật Bản hỗ trợ trực tiếp chủ yếu bù đắp cho 
DNNN thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ công. Anh ít hỗ trợ cho DNNN thương mại hoặc chỉ 
hỗ trợ trong trường hợp ngoại lệ. Cộng hòa Séc và Phần Lan không hỗ trợ trực tiếp cho DNNN. 
Các nước trong EU bị cấm cung cấp hỗ trợ của Nhà nước cho DNNN. Quy tắc của EU cho phép 
Nhà nước hỗ trợ trong các điều kiện nhất định đã được xác định trước và mức bồi thường không 
vượt quá chi phí cung cấp dịch vụ công. 

Bảng 4: Tổng quan các biện pháp các quốc gia đang thực hiện đảm bảo DNNN tiếp cận vốn 
vay, vốn CSH theo điều kiện thị trường

Cách tiếp 
cận chung 

về hiệu quả 
cơ cấu vốn

Các Quốc gia Nhà 
nước 
đảm 

bảo các 
khoản 

nợ 
thương 

mại

Các quy 
định 

ưu đãi 
về nợ 

thương 
mại có 

khả 
năng

Cơ chế 
trung 
hòa 
các 

khoản 
nợ rẻ

Cơ chế 
đảm bảo 
vốn nhà 

nước 
thống 
nhất 

với thị 
trường

Tỷ lệ 
hoàn 
vốn

Kỳ 
vọng 
trả cổ 

tức

Quy tắc hiệu 
quả về cơ 
cấu vốn để 
ra quyết định 
về tài chính 
của DNNN

Australia
Netherland
New Zealand
Norway
United Kingdom

X X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
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Một số 
trường hợp 
thiết lập mục 
tiêu tài chính

Canada
Chile
Poland
Korea
Israel

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

Quyết định 
tài chính 
được thực 
hiện theo 
từng trường 
hợp

Germany
Italy
Japan
Greece

X

X
X

X

Nguồn: OECD 2012b, 2013

4. NGUYÊN TẮC 04-05 -ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI CÁC CỔ ĐÔNG VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ; QUAN HỆ VỚI 
CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

Đa số các quốc gia đều thực hiện đầy đủ Quy tắc về đối xử công bằng với cổ đông, nhà đầu tư 
cũng như các bên liên quan thông qua quy định rõ các quyền của cổ đông: Quyền được nhận cổ tức 
khi tham gia vào Chương trình sở hữu cổ phần của công ty, tùy chọn về cổ phần và các phương án 
chia sẻ lợi nhuận (Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, ...). Quản lý, giám sát các Quỹ 
cho người lao động như Quỹ hưu trí (các quốc gia); được ưu tiên trả tiền lương và các lợi ích cho 
người lao động trong trường hợp công ty mất khả năng thanh toán,... Được thực hiện quyền biểu 
quyết của cổ đông để bầu HĐQT (được phép ở đa số quốc gia trừ một số nước như Singapore). 

5. NGUYÊN TẮC 06 - CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÍNH MINH BẠCH

Báo cáo thường xuyên về các hoạt động và hiệu quả hoạt động của DNNN là một yếu tố quan 
trọng trong tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ. Thông tin được phổ biến trên 
website để tạo luận lợi cho việc truy cập. Ở Áo, Chile, Trung Quốc, Hà Lan, báo cáo thường niên 
giới hạn thông tin về danh mục đầu tư của các DNNN mà chủ sở hữu Nhà nước hoặc công ty mẹ 
giám sát. Báo cáo thường niên được cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc có thể các ngôn ngữ quốc 
tế (Áo, Phần Lan, NaUy, Thụy Điển,…). Hầu hết các quốc gia đều có liên kết báo cáo tài chính hợp 
nhất của DNNN với các website của Bộ. Ở Hàn Quốc, một trang web chuyên dụng có tên ALIO 
cung cấp một báo cáo rộng rãi về các DNNN riêng lẻ. Trang web định kỳ cung cấp số liệu tổng 
hợp về tài chính và việc làm của các DNNN riêng lẻ bao gồm giá trị tài sản của DNNN, tỷ lệ nợ 
trên vốn chủ sở hữu, thu nhập ròng, tổng số giám đốc điều hành và nhân viên, vv ALIO cũng cung 
cấp thông tin về tổng số giám đốc điều hành và nhân viên, thù lao của các giám đốc điều hành, lợi 
ích phúc lợi và thu nhập ròng của tất cả các DNNN vào cuối mỗi tháng tư hàng năm. Canada và 
Úc không thực hiện báo cáo tổng hợp mà công bố các tài khoản tài chính hợp nhất cũng như dữ 
liệu của DNNN trên website. 

Báo cáo thực hiện các chính sách quyển sở hữu của Nhà nước được thực hiện ở nhiều quốc 
gia. Ở Phần Lan, báo cáo tổng hợp cung cấp tổng quan về các yếu tố chính của chính sách sở hữu 
nhà nước.
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Đối với mục tiêu chính sách công: Một số ít các quốc gia có tích hợp nội dung này trong báo 
cáo tổng hợp (Na Uy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ,…) trong đó tách riêng chi phí liên quan đến mục 
tiêu chính sách công của DNNN và các tài trợ từ NSNN cho các mục tiêu đó (nếu có). Tại Na Uy, 
báo cáo tổng hợp cung cấp chỉ số của tất cả các DNNN và các khoản tài trợ của Nhà nước cung 
cấp hàng năm. 

Thành phần của HĐQT và thù lao cũng được cung cấp trong báo cáo tổng hợp ở nhiều quốc 
gia (Pháp, NaUy, Thụy Điển). Ở một số quốc gia cũng quy định thêm các thông tin về DNNN như 
số lượng nhân viên, thành phần HĐQT, các nỗ lực trách nhiệm xã hộ, tỷ lệ phụ nữ trong các thành 
viên HĐQT.

6. NGUYÊN TẮC 07 - TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

- Quyền đề cử HĐQT: Ở các quốc gia mà chức năng sở hữu Nhà nước theo mô hình tập trung 
(Chile, Slovenia), Bộ trưởng có thể chịu trách nhiệm về thực hiện chức năng sở hữu bao gồm cả 
việc chỉ định các thành viên vào HĐQT của DNNN. Ở một số quốc gia khác, trách nhiệm đề cử 
thành viên HĐQT do cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu DNNN và các bộ ngành (Brazil, 
Thổ Nhĩ Kỳ). Các bộ ngành thường chịu trách nhiệm đề cử mặc dù Chính phủ có thể chỉ định một 
hoặc nhiều đại diện cho HĐQT. 

Quy định các tiêu chí tối thiểu để đề cử thành viên HĐQT ở một số các quốc gia, thông 
thường liên quan đến trình độ học vấn, trình độ chuyên môn. Canada có một quy trình chính thức 
yêu cầu các DNNN lập hồ sơ thành viên HĐQT để chỉ định chức danh Giám đốc. Ở Pháp, cơ quan 
thực hiện chức năng quyền sở hữu quản lý danh sách các ứng cử viên Giám đốc theo các tiêu chí 
đánh giá được quy định chính thức. Israel, thành viên HĐQT do Ủy ban chấp thuận sau khi xem 
xét có đáp ứng đủ tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định của pháp luật hay không. Bồ Đào Nha cũng 
xem xét các ứng viên thông qua các tiêu chí cụ thể của Ủy ban tuyển dụng và lựa chọn quản lý 
hành chính công. 

- Thành lập các ủy ban đề cử. Một số quốc gia, các DNNN lớn sẽ thực hiện theo khu vực tư 
nhân và thành lập các Ủy ban đề cử bên ngoài. Tại NaUy, đề cử thành viên HĐQT DNNN niêm 
yết được thực hiện thông qua các Ủy ban đề cử gồm các đại diện từ các cổ đông Nhà nước các cổ 
đông khác. Thụy Điển cũng có quy trình tương tự như NaUy đối với DNNN niêm yết, trong khi 
có quy trình chính thức đối với các DNNN không niêm yết. 

- Thành phần và quy mô HĐQT: Một số nước OECD kết hợp cả thành viên đại diện và thành 
viên độc lập trong HĐQT. Đại diện của Nhà nước đối với các DNNN thực hiện các mục tiêu chính 
sách công quan trọng. Để tránh như tác động từ chủ sở hữu Nhà nước, một số quốc gia áp dụng 
các biện pháp hạn chế số lượng công chức Nhà nước trong HĐQT của DNNN như quy định hạn 
mức (Phần Lan). Để tăng cường tính độc lập và tính chuyên nghiệp của DNNN, một số quốc gia 
quy định về thời gian cho một nhiệm kỳ của HĐQT (từ 3-5 năm), cụ thể: Bangladesh, Ấn Độ, 
Indonesia quy định 5 năm; Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan,.. quy định 5 
năm. Cá biệt có một số nước như Phillippines quy định 1 năm; Mông Cổ không giới hạn về thời 
gian. Ngoài ra các DNNN lớn/ hoặc DNNN hoạt động kinh doanh thương mại có thể được yêu cầu 
chỉ định một số thành viên độc lập trong HĐQT, tuân thủ các Quy tắc như các công ty tư nhân. Ở 
Anh, Luật về QTCT áp dụng cho cả công ty tư nhân và DNNN yêu cầu đa số các thành viên độc 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 141

lập trong HĐQT. Các Quy tắc tương tự cũng được áp dụng ở Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hàn 
Quốc, Hà Lan, New Zealand, NaUy, Thụy Điển. Ở Latvia, Chính phủ quy định một nửa thành viên 
HĐQT là thành viên độc lập. Trong mọi trường hợp, các thành viên đều phải có chuyên môn về 
kinh doanh  hoặc tài chính. 

Bảng 5: Thành phần của HĐQT 

Quốc gia Thành viên độc lập 
(tối thiểu/ tối đa)

Đại diện vốn 
NN trong 

HĐQT

Đại diện 
người lao 

động trong 
HĐQT

Quy tắc hướng dẫn 
HĐQT

Được bầu Chỉ định

Australia Có (tất cả TV 
HĐQT)

Không Không

Austria Có (hầu hết) Có (quyền sở 
hữu)

Có (1-3) Chỉ DNNN. 
Hiện tại 
25% nữ, 
35%  cho 
Ban KS 
năm 2018

Belgium Có Có Không 33% nữ
Brazil Có (đa số)
Canada Có Có Không Đa dạng về 

giới và đân 
tộc thiểu số

Chile 40% nữ
Czech Có (đa số) Có (quyền sở 

hữu)
Có (1-3)

France Có (1-3) Có (tối đa 2) Có (1-3) 40% nữ
Germany Có (hầu hết) Có (tối đa 2) Có (1-3, tối 

đa 50%)
30% nữ

Japan Không Không
Korea Có (hơn 50% độc lập 

trong các Tập đoàn 
Nhà nước và các tổ 
chức Bán Nhà nước 
có quy mô tài sản 
trên 1,18 tỷ USD)

Không Không

Turkey Không Có Không Không có 
yêu cầu đặc 
biệt

Không có 
yêu cầu đặc 
biệt

United 
Kingdom

Có (đa số) Có (01 không 
tham gia điều 
hành)

25% nữ 
trong công 
ty niêm yết
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United States Không

Bangladesh 20%

China 1/3

India 1/3 hoặc 50%

Indonesia 30% hoặc 50%

Thailand 3 hoặc 1/3

Nguồn: Gender balance on corporate  boards, European Commission, 2015,http://ec.europa.
eu/justice/genderequality/files/womenonboards/factsheet_women_on_boards_web_2015-10_
en.pdf;     Workers’ voice in corporate governance; A European perspective, Economic Report Series, 
TUC, 2013  https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/workers-voice-in-corporate-governance_0.
pdf ; and information subsequently provided by the national authorities in 2016; OECD 2017.

 Về quy mô của HĐQT, ở nhiều quốc gia, quy mô thông thường từ 2 đến 20 thành viên, 
trong đó đa số là 5-7 thành viên. Ví dụ Bangladesh, Trung Quốc, Phillipines, Mông Cổ, Thái Lan 
quy định tối thiểu 5 thành viên, số thành viên tối đa không giới hạn ở một số nước (Indonesia, 
Korea, Pakistan); Một số quốc gia quy định tối đa 20 người (Banladesh) và 19 người (Trung 
Quốc). 

Một số Ủy ban thuộc HĐQT được thành lập tùy theo quy định mỗi nước. Trung Quốc chỉ 
thành lập Ủy ban Kiểm toán, Ấn Độ, Indonesia, Korea, Malaysia, Singapore,... thành lập các Ủy 
ban: Kiểm toán,  Ủy ban đề cử, Ủy ban tiền lương, Ủy ban quản trị rủi ro,... 

- Đào tạo và thù lao: Các phương án thù lao cho thành viên HĐQT và Ban điều hành của 
DNNN phản ánh các điều kiện thị trường để thu hút và giữ chân các thành viên có trình độ. Tuy 
nhiên, thực tế tiền lương cho thành viên HĐQT và Ban điều hành của DNNN ở hầu hết các nước 
OECD thấp hơn mức thị trường, do Chính phủ muốn tránh các cuộc tranh cãi về việc trả lương 
quá cao trong khu vực công. Séc, Phần Lan, Na Uy trong những năm gần đây đã quy định giới 
hạn tiền lương và điều kiện làm việc của thành viên và Ban điều hành của DNNN. Ở Thụy Điển, 
chủ sở hữu đề xuất và quyết định thù lao cho thành viên HĐQT và Ban điều hành tại ĐHĐCĐ và 
tác động mạnh mẽ để giữ mức tiền lương dưới mức thị trường. Có thể nói có tới 70% các quốc gia 
đặt ra các giới hạn trong các quy định hoặc chính sách tiền lương đối với thành viên trong DNNN. 

- Đánh giá HĐQT và Ban điều hành: Là xu hướng chung trong các công ty tư nhân và đang 
được Chính phủ các nước khuyến khích thực hiện trong các DNNN. Có thể đánh giá qua nhiều 
cách khác nhau, ví dụ Bộ Kế hoạch Brazil yêu cầu HĐQT của DNNN tiến hành đánh giá hàng năm 
dựa trên bảng câu hỏi chi tết và chia sẻ kết quả tự đánh giá với bộ. Cơ quan sở hữu của Chile yêu 
cầu các đánh giá về hiệu quả của HĐQT và Ban Điều hành. Từ 2015, Israel đã phát triển một quy 
trình đánh giá HĐQT thông qua tự đánh giá cá nhân các thành viên cũng như cho cả tập thể. Tại 
Ba Lan, Bộ Tài chính định kỳ đánh giá Ban KS của các DNNN thuộc danh mục Bộ quản lý, các 
mục tiêu chính sách công chịu sự giám sát của các Bộ ngành do các Bộ ngành đánh giá. HĐQT 
của DNNN ở Thụy Sĩ được đánh giá dựa trên các mục tiêu chiến lược được xây dựng 4 năm/ lần. 

- Vấn đề về quản trị rủi ro trong DNNN: được quy định thành lập và giám sát việc thực hiện 
các hệ thống quản lý rủi ro nội bộ, một  số quốc gia quy định trong Luật thương mại và được áp 
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dụng cho tất cả các DN thương mại, DNNN hoặc các công ty niêm yết (Hà Lan, Thụy Điển). 
Ở một số quốc gia, hệ thống quản trị rủi ro phải được kiểm toán nội bộ và kiếm toán độc lập. Tại 
Đức, Israel, Phillippines yêu cầu DNNN lớn phải có nhân viên chuyên trách về rủi ro, các quốc 
gia khác như Brazil, Chile, Trung Quốc, NaUy,... khuyến khích thiết lập chức năng rủi ro trong 
DNNN. Quản trị rủi ro đa số ở các quốc gia chỉ thực hiện ở cấp DN, trừ Trung Quốc, Chile,... có 
đưa ra mức độ chịu rủi ro chung khi lập kế hoạch chiến lược tổng thể đối với toàn bộ quyền sở 
hữu trong khu vực DNNN, hoặc thông qua luật, quy định, chính sách của toàn khu vực DNNN 
(Phillippines, Ba Lan). Việc đánh giá thực hiện quản trị rủi ro chủ yếu thông qua các báo cáo hoạt 
động của DNNN, đánh giá của chủ sở hữu, HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. 

7. KHUNG PHÁP LÝ QUY ĐỊNH QUY TẮC QTCT CỦA CÁC QUỐC GIA

Khung pháp lý cơ bản được ban hành quy định việc triển khai các thông lệ quốc tế về QTCT, 
trong đó có bộ Quy tắc QTCT của OECD dành cho các DN niêm yết là chủ yếu. Bộ Quy tắc này 
có thể được áp dụng cho các DN CVNN thực hiện niêm yết trên SGDCK. Trong đó, chủ yếu là các 
quy định trong Luật DN, Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan. Ở Đài Loan, khung pháp 
lý về QTCT gồm Luật DN, Luật Chứng khoán, quy định niêm yết, Bộ Quy tắc thông lệ QTCT tốt 
cho DNNY, Bộ Quy tắc thông lệ QTCT tốt dành cho các chủ thể đặc biệt trên thị trường chứng 
khoán phái sinh, Bộ Quy tắc giám sát, Bộ Quy tắc về Trách nhiệm Xã hội của DN và Bộ Quy tắc 
về Quản lý minh bạch. 

Malaysia xây dựng khung pháp lý về QTCT theo cách tiếp cận kết hợp giữa các đạo luật, quy 
định mang tính bắt buộc và các bộ Quy tắc mang tính tự nguyện. Các đạo luật, quy định bắt buộc 
gồm: Luật Chứng khoán, Luật DN, Luật Báo cáo tài chính, Luật Thị trường vốn và các dịch vụ 
thị trường vốn, Chuẩn mực kế toán Malaysia, Quy định Niêm yết trên SGDCK Malaysia, và các 
luật chuyên ngành có liên quan (Luật Ngân hàng và tổ chức tài chính,...). Các bộ Quy tắc mang 
tính khuyến nghị được áp dụng theo hình thức tuân thủ hoặc giải trình gồm: Bộ Quy tắc QTCT 
Malaysia, Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà đầu tư tổ chức. 

Liên bang Nga chịu ảnh hưởng mô hình các khung pháp lý của Anh, Đức, Mỹ, khung pháp lý 
bắt nguồn từ Luật Dân sự. Tiếp theo đó là các Luật Công ty cổ phần, Luật Liên bang về thị trường 
chứng khoán, Quy chế niêm yết của Sở GDCK. Các Bộ Quy tắc QTCT và Chuẩn mực Báo cáo tài 
chính quốc tế. 

Khung pháp lý của Thái Lan về hoạt động QTCT được cấu thành trên 3 phương diện: (1) Luật 
lệ bắt buộc thi hành; (2) các quy định áp dụng chung cho thị trường; (3) các Quy tắc tự nguyện thực 
thi. Các Luật liên quan đến QTCT tại Thái Lan gồm: Luật Công ty đại chúng, Luật Chứng khoán. 
Bộ 15 Quy tắc về QTCT cho các DNNY của Thái Lan được phát hành  năm 2002 như bộ cẩm nang 
hướng dẫn về áp dụng QTCT tốt cho các DNNY. Dựa trên 05 Quy tắc QTCT của OECD, Thái Lan 
đã xây dựng bộ Quy tắc QTCT của SET với 05 Quy tắc chính: (1) Tôn trọng Quyền của cổ đông; 
(2) Quyền đối xử công bằng; (3) Công bố, minh bạch thông tin và (4) Trách nhiệm của HĐQT. Dựa 
trên Bộ Quy tắc này, Báo cáo đánh giá chất lượng QTCT của Thái IOD được ban hành. Đối với 
DNNN, Chính phủ Thái Lan đã ban hành “Hướng dẫn về quản trị tốt cho các DNNN” năm 2001. 

Chile ban hành khung pháp lý áp dụng cho QTCT gồm: Luật Chứng khoán, Luật Công ty, 
Nghị định 702, 2011 về các quy định của Luật Công ty, Luật bảo vệ tài chính và bảo hiểm. Ngoài 
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ra là Quy tắc chung (GRN 385) buộc các công ty niêm yết phải thông báo hàng năm cho SVS và 
công chúng về QTCT, trách nhiệm xã hội và thực tiễn phát triển bền vững được áp dụng theo hình 
thức tuân thủ hoặc giải trình. Quy tắc QTCT chung của Chile trong các công ty niêm yết và các 
công ty đóng. 

Đạo luật công ty năm 2013 và các quy định do HĐQT và chứng khoán Ấn Độ ban hành là 
khung pháp lý QTCT chính áp dụng cho danh nghiệp Ấn Độ.

Quy định SEBI (liệt kê các yêu cầu và tuyên bố) quy định các nghĩa vụ của “các thực thể 
được liệt kê”, chứng khoán nợ không chuyển đổi, cổ phần ưu đãi không thể chuyển đổi, công cụ 
nợ vĩnh viễn, cổ phần ưu đãi không tích lũy vĩnh viễn, biên lai lưu ký của Ấn Độ, công cụ nợ và 
đơn vị bảo đảm do các quỹ tương hỗ phát hành. Quy định danh sách bắt buộc đối với các công ty 
đã niêm yết cổ phiếu và chứng khoán chuyển đổi để tuân thủ các yêu cầu nhất định nhằm đảm bảo 
tính minh bạch trong quản lý của các công ty đó, bao gồm thành viên độc lập, quy định thù lao 
của thành viên không điều hành, hiến pháp của các ủy ban khác nhau, tiết lộ về các giao dịch bên 
liên quan, xử lý kế toán, duy trì tần suất họp tối thiểu của HĐQT và giới hạn số lượng ủy ban. Các 
công ty niêm yết bắt buộc phải tuân thủ Quy định danh mục và các quy định khen thưởng, xử phạt.  
Các công ty không niêm yết phải tuân theo các tiêu chuẩn QTCT quy định trong Đạo luật công ty.

Ngoài ra, Luật Hợp đồng Chứng khoán, Luật Chứng khoán và Trao đổi Ấn Độ, Quy chế trao 
đổi và mua lại Ấn Độ (mua lại cổ phần và mua lại) quy định năm 2011 (Quy tắc tiếp quản), Quy 
chế và trao đổi của Ấn Độ (cấm giao dịch nội gián) quy định 2015 (Mã giao dịch nội gián) và 
chứng khoán và Quy định của Hội đồng trao đổi Ấn Độ (Quy định về Vốn và Yêu cầu Tiết lộ) năm 
2009), Luật Tiền gửi năm 1996, cũng giải quyết các sáng kiến   QTCT.

Ở Nhật Bản, Đạo luật công ty, các quy định dưới Luật và các quy định trao đổi chứng khoán 
điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các tập đoàn. 
Ngoài ra, Luật Tài chính và Trao đổi và Quy tắc trao đổi chứng khoán điều tiết tiết lộ thông tin 
của các công ty niêm yết. Hơn nữa, Hiệp hội Kiểm toán DN Nhật Bản đã xuất bản Mã Tiêu chuẩn 
Kiểm toán Kansayaku làm tiêu chuẩn cho các kiểm toán viên của công ty trong cấu trúc quản trị 
kiểu công ty kiểm toán ‘thông thường. Mã QTCT được công bố bởi Cơ quan giám sát tài chính và 
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 thông qua việc sửa đổi 
các Quy tắc của các sàn giao dịch chứng khoán. Hầu hết các Quy tắc giao dịch chứng khoán là các 
Quy tắc bắt buộc nhưng các quy định trong các Quy tắc liên quan đến QTCT được áp dụng trên 
cơ sở tuân thủ hoặc giải trình.

Hàn Quốc dựa trên Luật Thương mại, Luật QTCT của Công ty tài chính 2016, Quy định phát 
hành và công bố chứng khoán, Luật Dịch vụ đầu tư tài chính và thị trường vốn 2016, Quy chế danh 
sách thị trường chứng khóa - các điều khoản thành lập (Sửa đổi lần cuối 2016). 

8. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

Nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong việc áp dụng Quy tắc QTCT của OECD đối với các 
DNNN 2015 theo 07 Quy tắc, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm mà doanh nghiệp Việt 
Nam cần phải áp dụng để thích ứng tốt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động 
mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của đất nước và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Cụ thể:  
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Thứ nhất, việc áp dụng bộ Quy tắc QTCT của OECD không đồng đều ở các quốc gia. Điều 
này do các nhân tố khách quan và chủ quan tác động. Ví dụ như tính chất địa lý, xã hội (QTCT áp 
dụng tại thị trường Anh, Mỹ, Đức ; QTCT áp dụng tại thị trường Châu Âu; QTCT áp dụng tại thị 
trường Châu Á) sẽ mang những đặc điểm riêng dẫn đến cách áp dụng Quy tắc QTCT cũng khác 
nhau. Thêm vào đó, tùy vào mục tiêu, thời điểm và nền tảng phát triển QTCT của mỗi quốc gia sẽ 
dẫn đến việc áp dụng các bộ Quy tắc QTCT của OECD cũng như các bộ QTCT khác là khác nhau. 
Đây là những kinh nghiệm phong phú cho Việt Nam có cơ hội so sánh việc áp dụng bộ Quy tắc 
QTCT giữa các quốc gia và lựa chọn cách áp dụng bộ Quy tắc phù hợp nhất với Việt Nam. 

Thứ hai, Khung pháp lý và tính chất cưỡng chế khác nhau. Mỗi quốc gia có một khung pháp 
lý về QTCT khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, một số tiêu chuẩn cơ 
bản nhất có thể áp dụng cho toàn bộ các DN vẫn có thể được luật hóa tạo nên khung pháp lý cơ 
bản về QTCT. Thông thường khung pháp lý cơ bản về QTCT gồm Luật DN/ Luật Công ty; Luật 
Chứng khoán. Để định hướng và khuyến khích các DN áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về QTCT, 
các quốc gia có xu hướng ban hành bộ Quy tắc QTCT cho DN, đây là một tập hợp các khuyến 
nghị tốt nhất về QTCT được ban hành nhằm hỗ trợ, định hướng cho thực hành QTCT. Bộ Quy tắc 
này thường được áp dụng theo cơ chế tuân thủ hoặc giải trình, cho phép phát huy tính linh hoạt 
của các khuyến nghị. Về cơ bản bên cạnh Bộ Quy tắc QTCT áp dụng chung có thể có thêm các 
Hướng dẫn về QTCT đối với các đối tượng đặc thù (như DNNN, DN CVNN). Khung pháp lý của 
Việt Nam về cơ bản tương đồng với xu hướng chung của các nước, bao gồm Luật Doanh nghiệp 
2014, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
tại doanh nghiệp tuy nhiên Việt Nam chưa có cho mình một bộ Quy tắc QTCT, đặc biệt là những 
quy tắc QTCT áp dụng cho DNNN, DNCVNN. 

Thứ ba, đối với các Hướng dẫn về Quy tắc QTCT của OECD cho DNNN cũng được áp dụng 
khác nhau tùy thuộc mỗi quốc gia. Tuy nhiên, về cơ bản, các quốc gia đều hướng đến hoàn thiện 
và tiệm cận nhất với các nội dung của Bộ Quy tắc, nhằm nâng cao năng lực QTCT của các DNNN. 
Việc đánh giá hiệu quả của các Quy tắc cũng được chú trọng, các quốc gia Châu Á áp dụng thẻ 
điểm QTCT dựa trên nền tảng của bộ Quy tắc QTCT của OECD để xây dựng và đánh giá đối với 
các quốc gia Châu Á. Việt Nam cũng áp dụng theo phương thức này, tuy nhiên, kết quả đánh giá 
dựa trên thẻ điểm QTCT cho thấy mức độ đáp ứng các Quy tắc QTCT của các DNNN, DNCVNN 
ở Việt Nam mặc dù có thay đổi theo xu hướng khả quan nhưng tốc độ cải thiện chậm. 

Thứ tư, công khai các lý do cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu ở các quốc gia chia 
làm 3 xu hướng: công khai minh bạch, không công khai hoặc hỗn hợp (tùy thuộc vào đối tượng, 
quy mô DNNN và các mục tiêu trọng tâm). Tuy nhiên, việc công khai minh bạch các mục tiêu sở 
hữu Nhà nước vẫn được khuyến khích và là một Quy tắc QTCT tốt. Việt Nam cũng ngày càng tiệm 
cận hơn với xu hướng này, tuy nhiên, mức độ công khai ở dạng hỗn hợp, tùy thuộc đối tượng, quy 
mô DNNN và mức độ các nhiệm vụ trọng tâm được giao. 

Thứ năm, Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu tùy thuộc vào mô hình sở hữu Nhà nước mà 
mỗi quốc gia lựa chọn. Việc chuẩn hóa hình thức pháp lý của DNNN hay mô hình sở hữu Nhà 
nước thường được tập trung vào các DNNN tham gia hoạt động thương mại trên thị trường cạnh 
tranh. Điều này các quốc gia đáp ứng được theo Hướng dẫn các Quy tắc QTCT áp dụng cho 
DNNN của OECD.  Mô hình sở hữu từ chỗ phân tán chuyển dần sang tập trung với sự ra đời của 
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Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2018 cho thấy Việt Nam đã dần phân 
tách rõ chức năng quản lý Nhà nước và chức năng của chủ sở hữu. Tuy nhiên, mô hình mới được 
thành lập và đang trong giai đoạn sắp xếp về tổ chức, nhân sự nên chưa đánh giá được mức độ hiệu 
quả của mô hình mới. 

Thứ sáu, DNNN trên thị trường là Quy tắc đảm bảo tạo ra một sân chơi bình đẳng và cạnh 
tranh cho các khu vực kinh tế trên thị trường. Quy tắc này đặc biệt được chú trọng khi chủ thể là 
DNNN trong mối quan hệ với các DN thuộc khu vực tư nhân. Các quốc gia có thể tạo sân chơi bình 
đẳng theo nhiều cách khác nhau có thể cam kết thực thi đẩy đủ các yếu tố, có thể cam kết thực thi 
một phần hướng đến một yếu tố (thông thường lựa chọn các Quy tắc trợ cấp của Nhà nước). Các 
quốc gia đều hướng đến thực hiện các hỗ trợ tương tự các DN tư nhân, dù hoạt động theo hình thức 
nào cũng đều hướng tới đạt được các nội dung của Quy tắc. Việc đánh giá mức độ áp dụng các Quy 
tắc QTCT tốt liên quan đến Chính phủ chính là tiền đề, nhân tố tác động đến việc xây dựng một 
khung QTCT tốt cho DN và ngày càng tiệm cận hơn với Bộ Quy tắc QTCT của OECD. 

Thứ bảy, các vấn đề trọng tâm được nhà đầu tư và các nước quy định trong Bộ Quy tắc 
QTCT của quốc gia và dựa trên nền tảng Quy tắc QTCT của OECD bao gồm: Quyền của cổ đông 
và đối xử công bằng với cổ đông, chức năng của HĐQT và Ban điều hành cũng như các Quy tắc 
hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Công bố và minh bạch thông tin, Quản lý rủi ro và kiểm 
soát nội bộ. 

Thứ tám, đối xử công bằng với cổ đông, nhà đầu tư, quan hệ với các bên liên quan đều được 
các quốc gia thực hiện và quy định tương đối sát với nội dung của các Quy tắc này của OECD. 
Quy tắc đạo đức trong kinh doanh cũng được ban hành. Các DNCVNN và DNNN ở Việt Nam 
gần như chưa xây dựng được bộ quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp. Chưa đáp ứng tốt Quy tắc 
“đối xử công bằng với các cổ đông và các nhà đầu tư” trong các DN CVNN là công ty đại chúng. 
Phần lớn các công ty thường áp dụng Điều lệ mẫu mà không có sự chỉnh sửa cho phù hợp với điều 
kiện của công ty, cũng như rất ít công ty đưa ra các quy định tiến bộ hơn so với Luật DN và Điều 
lệ mẫu. Do đó, phần lớn các công ty đều công nhận rộng rãi các Quy tắc QTDN. Tuy nhiên, việc 
áp dụng theo mức trần quy định cho thấy việc không đề ra một ngưỡng thấp hơn, phù hợp với DN 
sẽ không đảm bảo tinh thần của QTDN tốt và phù hợp với Quy tắc QTDN của OECD. Thể hiện 
QTDN trong các DN còn thiên về hình thức hơn nội dung. 

Thứ chín, công bố thông tin và tính minh bạch, được thể hiện qua các báo cáo tổng hợp bao 
gồm đầy đủ các thông tin về mục tiêu chính sách công, kết quả hoạt động tài chính, tiền lương, các 
vấn đề về người lao động, hoạt động xã hội và phát triển bền vững. Việc công bố thông tin chủ yếu 
qua website của DN và của cơ quan chính phủ; Xem xét thực trạng công bố thông tin và tính minh 
bạch của DNNN ở Việt Nam cho thấy, tính đến hết năm 2017, mới có mới có 265/622 DN5

* (chiếm 
42,6% số DN) gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin 
DN tại địa chỉ http://www.business.gov.vn. Các DNCVNN thông thường là các doanh nghiệp đã 
niêm yết nên mức độ công bố, công khai thông tin được thực hiện tốt hơn, tuy nhiên các DN đáp 
ứng khoảng 62,79% Quy tắc về công bố và minh bạch thông tin. Thêm vào đó, tỷ lệ công bố BCTC 
và BCTN bằng tiếng Anh trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính vẫn chưa được 
nhiều công ty thực hiện. Việc tổ chức buổi trao đổi trực tiếp với chuyên gia phân tích tài chính và 

5  Tỷ lệ này năm 2016 là 38,87% số doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin
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các buổi họp báo chưa được nhiều công ty chú trọng. Theo kết quả giai đoạn 2015 -2016, tỷ lệ này 
chỉ đạt 7,27% đến 12,73%. Một phần do việc quy định trong Điều lệ của các DN thường nêu về 
việc “công bố báo cáo bằng tiếng nước ngoài khi cần thiết/ HĐQT quyết định,...” mà không mang 
tính bắt buộc phải công bố báo cáo và thông tin bằng cả hai thứ tiếng hoặc website bằng tiếng Anh 
và tiếng Việt, có các DN quy mô lớn mới đáp ứng các yêu cầu này. Đối với các DNNN hoạt động 
dưới hình thức công ty TNHH1TV, mức độ công bố thông tin và các nội dung theo yêu cầu của 
Nghị định 81/2015/NĐ-CP chưa tốt về chất lượng, số lượng và thời gian.

Cuối cùng, trách nhiệm của HĐQT của DNNN. Quyền đề cử HĐQT và cách thức, điều kiện 
đề cử, các quy định về thành viên độc lập,... tuy khác nhau ở mỗi quốc gia nhưng nhìn chung đều 
đạt đến Bộ Quy tắc QTCT của OECD. Trong đó, xu hướng quy định thành viên độc lập phổ biến ở 
các nước. Các vấn đề về tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Điều hành và quản trị rủi ro trong 
DNNN là vấn đề quan trọng được công khai. Theo Quy tắc quản trị công ty do OECD xây dựng, 
HĐQT đóng vai trò trung tâm là bảo đảm nhiệm vụ đề ra định hướng, chiến lược phát triển, và 
giám sát bộ máy điều hành trong các hoạt động của công ty. HĐQT hoạt động hiệu quả và có trách 
nhiệm được kỳ vọng mang lại gia tăng giá trị DN trên thị trường và lợi ích tối đa cho các cổ đông. 
Tuy nhiên, thực tế Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức đối với DN khi đáp ứng được các Quy tắc 
này của OECD. Thực tế cho thấy, đa số các DN đều nhận diện được rủi ro nhưng chưa xây dựng 
được quy trình kiểm soát rủi ro; các doanh nghiệp gần như chưa xây dựng được bộ quy tắc ứng 
xử đạo đức nghề nghiệp cũng như tiêu chí có thành viên HĐQT độc lập; HĐQT tại các DN đều tổ 
chức các cuộc họp trong một năm khi cần thiết. Tuy nhiên, số lượng cuộc họp không có quy định 
cố định và tùy thuộc vào yêu cầu trong quá trình hoạt động của từng DN; Thù lao của thành viên 
HĐQT và Ban điều hành chia hai xu hướng (1)  công bố đầy đủ, chi tiết về chính sách, cấu trúc 
thù lao của thành viên HĐQT (điều hành và không điều hành), ban Giám đốc; (2) công bố chung 
chung, tóm lược chỉ đáp ứng tối thiểu các quy định pháp lý yêu cầu;…
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KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP 4.0 - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 
Lê Thanh Hà*

TÓM TẮT:  Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Tình hình trong nước và quốc tế cho thấy có nhiều điều kiện thuận lợi song cũng 
tiềm ẩn rất nhiều thách thức đối với tiến trình phát triển công nghiệp của Việt Nam. Trong điều kiện đó, 
việc nhìn nhận, đánh giá kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến để chỉ rõ những bài học cho Việt Nam 
trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển công nghiệp là điều hết sức cần thiết.

Từ khóa: chính sách công nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0

ABSTRACT: Vietnam has been experienced a wide range of robust changes in line with the context of The 
Fourth Industrial Revolution. Both domestic and world-wide practices recently have shown that advantages 
and challenges going parallely with the development progress of Industry sector in Vietnam. Therefore, 
it is essential to consider and assess the involvement and gained lessons of advanced countries in order 
to obviously determine the tasks in facilitating and implementing the industry development policies of 
Vietnam 

Key words: Industry Policy, The Fourth Industrial Revolution

1. SƠ LƯỢC VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP

Chính sách công nghiệp hay chính sách phát triển công nghiệp là một thuật ngữ có nhiều định 
nghĩa khác nhau và có sự thay đổi theo từng thời kỳ. Chẳng hạn, OECD (1975) cho rằng, chính 
sách công nghiệp là những chính sách có liên quan tới việc thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả 
ngành công nghiệp [9]. Krugman và Obstfeld (1991) lại quan niệm rằng, chính sách công nghiệp 
là một nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích các nguồn lực vào các lĩnh vực cụ thể mà quan 
điểm của chính phủ là quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong tương lai [6]. Đến năm 2013, 
tại Diễn đàn Kinh tế thế giới, OECD đưa ra một định nghĩa mới mà hiện nay được nhiều chuyên 
gia kinh tế cũng như các quốc gia sử dụng, theo đó, một cách tổng hợp thì chính sách công nghiệp 
là bất kỳ chính sách can thiệp của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thay đổi 
cấu trúc của hoạt động kinh tế hướng đến ngành, công nghệ và những nhiệm vụ của chính sách 
được kỳ vọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng phúc lợi xã hội [10].

2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP 

2.1. Chính sách công nghiệp quốc gia Nhật Bản

Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển không chỉ ở trong khu vực châu Á mà còn 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Lê  Thanh Hà. Tel.: +84989150498. 
E-mail address: thanhha75hvtc@gmail.com
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trên cả thị trường quốc tế. Kinh tế Nhật Bản nhiều năm liền giữ vị trí thứ hai thế giới và chỉ mới 
bị Trung Quốc vượt qua là do có chính sách đầu tư vào ngành công nghiệp một cách hợp lý với rất 
nhiều các bước đi tương thích trong từng thời kỳ:

- Ngay từ những năm 1960, với việc xác định rõ quốc gia có rất ít tài nguyên thiên nhiên, 
Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chính sách “tái cơ cấu công nghiệp”, điều chỉnh cơ bản cơ cấu 
công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển những ngành có hàm lượng trí tuệ cao, tiêu tốn ít nguyên 
liệu và lao động sống, tập trung phát triển nền công nghiệp theo chiều sâu. Những ngành công 
nghiệp được ưu tiên trong giai đoạn này gồm: công nghiệp công nghệ cao về vi mạch, máy tính, 
robot; ngành lắp ráp tiên tiến như sản xuất lắp ráp máy bay, máy tự động hóa; ngành thiết kế thời 
trang; ngành phân phối và xử lý thông tin.

- Song song với định hướng sử dụng tiết kiệm tài nguyên, Chính phủ Nhật thực hiện điều 
chỉnh, tổ chức lại một số ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, thép, hóa dầu, khuyến khích các 
doanh nghiệp công nghiệp trong một ngành sáp nhập, liên kết và hợp tác lẫn nhau. Chính phủ 
thông qua “Luật ổn định công nghiệp” và “Luật hoàn thiện cơ cấu”, từ đó, thúc đẩy quá trình điều 
chỉnh cơ cấu công nghiệp cả cấp liên ngành và nội bộ ngành; hướng tới việc thu hẹp các hoạt động 
như tinh chế nhôm, đóng tàu, phân hóa học và thực hiện phát triển các mặt hàng có hàm lượng 
khoa học công nghệ cao. 

- Trong hơn 50 năm qua, Chính phủ Nhật Bản còn đề ra và thực hiện chiến lược phát triển 
khoa học kỹ thuật trên cơ sở chuyển từ vay mượn, mua bản quyền công nghệ của nước ngoài sang 
tự đảm bảo những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, mở rộng hợp tác khoa học kỹ thuật trên nền 
tảng khoa học công nghệ của Nhật Bản. Nước này đã chú trọng vào đầu tư cho công tác nghiên 
cứu khoa học, chế tạo và thử nghiệm, khuyến khích khối doanh nghiệp tư nhận bỏ vốn đầu tư vào 
nghiên cứu và phát triển (R & D).

- Điểm nổi bật trong chính sách công nghiệp quốc gia Nhật Bản là tính linh hoạt nhằm đáp 
ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế, môi trường khoa học công nghệ trong và ngoài 
nước. Chính phủ Nhật Bản cũng đặt chính sách công nghiệp quốc gia trong mối quan hệ hữu cơ 
với các chính sách tổng thể về kinh tế, xã hội như chính sách tài chính - tiền tệ, chính sách lao động 
và việc làm, chính sách thương mại…

- Năm 2013, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, Nhật Bản đã từng bước triển 
khai các chính sách ddeer thúc đẩy CMCN 4.0. Trong năm này, “Chiến lược toàn diện cho khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạp đã được Nhật Bản đưa ra, trong đó tập trung thúc đẩy thông 
minh hóa, hệ thống hóa và toàn cầu hóa. Việc phổ biến và phát triển công nghệ Internet kết nối 
vạn vật IoT và CMCN 4.0 đã được Nhật Bản đẩy mạnh qua một loạt các mô hình hợp tác giữa Bộ 
Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản với các hiệp hội ngành nghề, kết quả là sự ra đời 
của “Sáng kiến Chuỗi giá trị ngành công nghiệp” vào tháng 6/2015.

- Song song với việc phát triển CMCN 4.0, Nhật Bản đã đề ra nhiệm vụ thực hiện xây dựng 
“Xã hội 5.0”.  Khái niệm “Xã hội 5.0” được đề xuất trong Kế hoạch Khoa học Công nghệ lần thứ 5 
của Chính phủ Nhật Bản (the 5th Science and Techonology Basic Plan) 2016-2020. Các Kế hoạch 
Khoa học Công nghệ của Nhật Bản được xây dựng 5 năm một lần, kể từ lần đầu tiên vào năm 1996, 
căn cứ theo Luật Cơ sở về Khoa học và Công nghệ ban hành năm 1995. Theo quan điểm của Nhật 
Bản, từ trước đến nay xã hội loài người đã trải qua: “Xã hội 1.0” là Thời kỳ nguyên thủy săn bắn, 
“Xã hội 2.0” là Xã hội nông nghiệp, “Xã hội 3.0” là Xã hội công nghiệp, là thời kỳ cơ khí hóa với 
đầu máy hơi nước và việc sử dụng điện, “Xã hội 4.0” là Xã hội thông tin, trong đó giá trị gia tăng 
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được tạo ra nhờ việc kết nối các tài sản phi vật chất qua mạng internet. Với Xã hội 5.0, có bốn yếu 
tố kỹ thuật đóng vai trò quan trọng nhất trí tuệ nhân tạo (AI), big data, tự động hóa (robot) và IoT 
(internet vạn vật). Mục tiêu xây dựng Xã hội 5.0 được cụ thể hóa hơn nữa vào tháng 6/2017 với 
việc Chính phủ Nhật Bản thông qua Chiến lược Đầu tư tương lại, hướng xã hội Nhật tới việc có 
các khả năng: cung cấp hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho người có nhu cầu đúng thời điểm, đảm 
bảo số lượng và chất lượng; đáp ứng chính xác nhiều nhất nhu cầu của xã hội và tất cả người dân 
có thể dễ dàng có được các dịch vụ chất lượng cao, cuộc sống hạnh phúc.

Có thể tóm lược về chính sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cho sự phát triển công nghiệp 
quốc gia [8] qua bảng 1 sau:

Bảng 1: Chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc gia của Nhật Bản

Năm Chính sách
1936 Thành lập Shoko Chukin Bank - được sở hữu không chỉ của chính phủ mà còn của chính 

các SME nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính cho các thành viên đóng góp, giúp các 
doanh nghiệp chỉ trong 3 ngày có thể vay vốn.

1945
1948

Thời kỳ tái thiết
Từ những năm 1940, ngành công nghiệp cơ khí ở Nhật Bản phát triển mạnh và nhu cầu 
về những sản phẩm này cao đã khiến những doanh nghiệp lớn phải ký hợp đồng với các 
doanh nghiệp nhỏ hơn trong cung cấp các linh phụ kiện thay vì mở rộng sản xuất.
Cải tiến các chính sách SME (tài chính/ tổ chức/ quản lý)
Thành lập Small and Medium Enterprise Agency

1949

1952

1953

1955

1956

1962

Thời kỳ tăng trưởng (giai đoạn 1):
Chính sách nhằm bảo vệ sự tồn tại của các SME
Thành lập National Life Finance Corporation - NLFC (Công ty Tài chính Quốc gia) - 
cung cấp các khoản vay không đòi hỏi thế chấp cho các SME được lựa chọn.
Luật về Hiệp hội các Doanh nghiệp Hợp tác xã nhỏ và vừa nhằm đẩy mạnh sự liên kết, 
hợp tác kinh doanh nhỏ.
Luật về hợp tác với các DNNVV nhằm bảo vệ quyền đàm phán của các doanh nghiệp 
nhỏ cũng như tạo điều kiện để họ có thể tiếp cận được với công nghệ mới và các nguồn 
vốn vay.
Luật ổn định hóa các SME trong đó quy định các hoạt động thuộc phạm vi điều tiết các 
Hiệp hội SME.
Thành lập Japan Finance Corporation for SMEs - JASME (Công ty Tài chính Nhật Bản 
dành cho các SME) có chức năng bảo lãnh các khoản vay của các SME từ các tổ chức 
tài chính tư nhân, bảo lãnh các khoản vay tồn đọng, cung cấp các khoản vay với lãi suất 
cố định, dài hạn đối với các dự án của các SME mà các tổ chức tài chính tư nhân khó 
cung cấp.
Điều chỉnh cơ cấu 2 tầng (khoảng cách giữa các SME và doanh nghiệp lớn)
Luật Phòng chống trì hoãn thanh toán chi phí thầu phụ và các vấn đề liên quan
Luật Xúc tiến Công nghiệp Chế tạo máy (được chỉnh sửa năm 1961 và 1966). Luật về 
Tài chính và Các biện pháp khác nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó 
chính phủ trung ương có thể cho phép các chính quyền địa phương thực hiện cho vay 
đối với SME.
Hệ thống hóa chính sách (tài chính/ tổ chức/ quản lý)
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1963

1970
1972

Thời kỳ tăng trưởng (giai đoạn 2)
Chính sách chuyển sang nhằm phát triển, hiện đại hóa các nhà máy và tăng quy mô 
doanh nghiệp, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế trong bối cảnh tự do hóa 
thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế (Nhật Bản gia nhập GATT năm 1955, gia nhập 
một cách đầy đủ năm 1963).
Ban hành Luật Cơ bản về Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Luật Xúc tiến hiện đại hóa 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những luật này là nền tảng để Nhật áp dụng các chính sách 
hỗ trợ công nghiệp phụ trợ.
Bổ sung chính sách đối với các bất lợi của các SME.
Thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư kinh doanh nhỏ để giúp tăng cường tính 
công bằng và tăng cường vốn.

1973
1984 

Thời kỳ tăng trưởng ổn định
Trọng tâm chính sách là phát triển các sản phẩm mới và công nghệ mới, thúc đẩy quá 
trình hình thành nguồn nhân lực và các biện pháp khác nhằm gia tăng “hàm lượng tri 
thức” - tăng cường nguồn lực quản lý.
Thành lập Viện Công nghệ và Quản lý kinh doanh nhỏ.
Thành lập Trung tâm Thông tin kinh doanh nhỏ.
Thành lập Trung tâm thông tin địa phương kinh doanh nhỏ (cấp quận)

1985

1999 

Thời kỳ chuyển tiếp (giai đoạn 1)
Thay đổi cơ cấu và sự tích tụ công nghiệp.
Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới.
Luật Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong kinh doanh của các SME.
Sửa đổi Luật Cơ bản về Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ 
2000

Thời kỳ chuyển tiếp (giai đoạn 2)
Thúc đẩy tăng trưởng năng động linh hoạt và phát triển độc lập của các SME.
Thúc đẩy đổi mới.
Tạo thuận lợi giúp SME thích ứng với sự thay đổi về kinh tế - xã hội.

2013 Chiến lược toàn diện cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
2016 Kế hoạch cơ bản về Khoa học và Công nghệ lần thứ V giai đoạn 2016 - 2020 
2017 Chiến lược Đầu tư tương lai

2.2. Chính sách công nghiệp quốc gia của Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia đặt phát triển văn hóa thành một trong những chính sách trọng điểm 
của Nhà nước. Thậm chí, đất nước này còn chủ trương nâng ngành công nghiệp văn hóa lên vị 
trí dẫn dắt các ngành công nghiệp khác. Năm 2016, Hàn Quốc cùng với Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản 
và Thụy Điển đã lọt vào top 5 quốc gia dẫn đầu về các ý tưởng (theo xếp hạng chỉ số sáng tạo 
Bloomberg). Để có được vị trí này là cả một hành trình dài của Hàn Quốc với cuộc cách mạng công 
nghiệp diễn ra trong nhiều năm làm thay đổi diện mạo đất nước. 

- Dấu mốc của chính sách công nghiệp quốc gia Hàn Quốc là thập niên 1970 với việc bắt 
đầu một nỗ lực dưới sự chỉ đạo của Chính phủ để đẩy mạnh công nghiệp nặng và công nghiệp hóa 
chất. Chính phủ ưu tiên cho các ngành cụ thể, áp dụng cho cả các doanh nghiệp và các tập đoàn 
lớn (chaebol). Các hỗ trợ cụ thể được áp dụng đó là Chính phủ cho vay với lãi suất thấp và hỗ trợ 
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về cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch công nghiệp của Chính phủ. Kết quả thu 
được là hầu hết các ngành công nghiệp nhận được ưu tiên đề có lợi nhuận tốt, Hàn Quốc có những 
doanh nghiệp xuất khẩu lớn các sản phẩm công nghiệp nặng.

- Bước sang thập niên 80, để thích ứng với những điều kiện mới, Hàn Quốc nhanh chóng 
từ bỏ việc can thiệp sâu của Chính phủ vào công nghiệp để chuyển sang chính sách kinh tế tự do 
nhằm thỏa mãn diều kiện trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD. 
Hàn Quốc đẩy mạnh tự do hóa cả thương mại và tài chính, tiến hành nhiều cảnh cách chính sách 
đối với khu vực tài chính, công nghiệp, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tự do 
hóa thị trường lao động.

- Hàn Quốc dần thực hiện cải tổ các chaebol vào những năm 90 của thế kỷ trước theo các 
hướng: (1) tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn; (2) cải thiện quản trị doanh 
nghiệp, tăng trách nhiệm giải trình trước Chính phủ và người dân; (3) thực hiện báo cáo kế toán 
toàn cầu tuân theo chuẩn mực kế toán quốc tế và (4) thực hiện luật chống độc quyền và thuế thừa kế 
(mức tối đa 50% và thêm 20% nếu là thừa kế từ cổ đông lớn nhất của một doanh nghiệp). Các chính 
sách này giúp các chaebol định hình lại theo hướng tập trung hơn, cắt giảm chi nhánh, giảm tỷ số 
nợ trên vốn chủ sở hữu, nâng cao sức cạnh tranh theo ngành nghề kinh doanh chính của mình. Các 
tập đoàn Hàn Quốc ngày nay có sức cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ ở châu Á mà còn là toàn cầu.

- Cụ thể hóa CMCN 4.0 bằng chiến lược Cải cách công nghiệp sản xuất 3.0. Theo quan điểm 
của Hàn Quốc thì Cải cách công nghiệp 1.0 là sự thay thế nhập khẩu cho ngành công nghiệp nhẹ, 
Cải cách công nghiệp 2.0 tập trung vào thiết bị lắp ráp thì Cải cách công nghiệp 3.0 có nhiệm vụ 
trọng tâm là tạo ra giá trị mới và tăng khả năng cạnh trah bằng cách đưa công nghệ thông tin vào 
các nhà máy, từ đó nhanh chóng xây dựng hệ thống nhà máy thông minh. Mục tiêu của Chiến lược 
Cải cách công nghiệp 3.0 của Hàn Quốc được Chính phủ nước này cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành 
động thực hiện Chiến lược 3.0 [3] vào tháng 3/2015 với các chiến lược cụ thể:

(1) Mở rộng quá trình sản xuất thông minh, phát triển công nghệ cốt lõi, tăng cường năng lực 
các phần mềm cho quản lý và sản xuất

(2) Tạo ra ngành công nghiệp mới đại diện, hướng tới việc xây dựng thêm nhiều nhà máy 
thông minh, thương mại hóa và phát triển vật liệu thông minh, thúc đẩy hoạt động R & D. Hướng 
tới việc năm 2020 sẽ có 10.000 nhà máy thông minh với tổng số vốn khoảng 23 tỷ USD, trong đó, 
phần hỗ trợ từ Chính phủ tối đa 10%.

(3) Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng xuất khẩu 
giá trị cao. Mục tiêu đến 2024 giá trị xuất khẩu quốc gia vượt 1.000 tỷ USD, vượt qua Nhật Bản 
để nằm trong top 4 (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức).

2.3. Chính sách công nghiệp quốc gia của Trung Quốc

Hệ thống chính sách công nghiệp quốc gia Trung Quốc luôn được định hình và thực hiện từ 
chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua văn kiện đại hội Đảng. Theo đó, chính 
sách công nghiệp quốc gia Trung Quốc hiện nay tuân theo Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội lần 
thứ XII (2012 - 2016) và XIII (2016 - 2020), trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược 
phát triển công nghiệp Trung Quốc. Cụ thể hóa nghị quyết được Trung Quốc thể hiện qua kế hoạch 
Made in China 2025.
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Năm 2015, Bắc Kinh công bố dự án “Chế tạo tại Trung Quốc 2025” (Made in China 2025 
- MIC 2025). Đây là bản kế hoạch 10 năm phát triển ngành công nghiệp chế tạo, một sáng kiến 
chiến lược đầy tham vọng nhằm biến TQ thành siêu cường chế tạo cạnh tranh được với Mỹ. Lấy 
cảm hứng từ Chiến lược Industry 4.0 của Đức, dự án “Chế tạo tại TQ 2025” xác định 10 lĩnh vực 
trọng điểm lớn về phát triển ngành chế tạo: (1) Công nghệ tin học thế hệ mới;  (2) Máy công cụ 
điều khiển số cấp cao và robot; (3) Thiết bị hàng không vũ trụ; (4) Thiết bị công trình biển và tàu 
biển công nghệ cao; (5) Trang thiết bị giao thông quỹ đạo tiên tiến;   (6) Ô tô tiết kiệm năng lượng 
và dùng nguồn năng lượng mới; (7) Thiết bị điện lực; (8) Trang thiết bị nông nghiệp; (9) Vật liệu 
mới; (10) Y dược sinh học và thiết bị y tế tính năng cao [7].

Trải qua hơn 3 năm thực hiện, theo đánh giá của Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung 
Quốc, MIC 2025 đã góp phần duy trì đà phát triển ổn định của đất nước, cơ cấu nền kinh tế không 
ngừng được ưu việt, các ngành mang tính chiến lược như chế tạo công nghệ cao có đà phát triển 
tốt. MIC 2025 đồng thời giúp nâng cao năng lực sáng tạo, sức cạnh tranh của sản phẩm. Tính tới 
hết năm 2018, năng suất của các dự án thí điểm vận hành theo hướng thông minh của nước này 
tăng 38% về hiệu suất, đồng thời giá thành vận hành kinh doanh giảm 21%. 

Về khung khổ chính sách, MIC 2025 được hoạch định như một chiến lược công nghiệp 10 
năm, bổ sung cho các chiến lược phát triển kinh tế cùng giai đoạn và kế hoạch hàng năm. Về tầm 
nhìn, MIC 2025 được cho chỉ là giai đoạn 1 của chiến lược dài hơn hơn nữa, bao gồm: 2015-2025: 
trở thành cường quốc chế tạo công nghệ; 2025-2035: gia nhập nhóm các cường quốc chế tạo công 
nghệ toàn cầu hạng trung; 2035-2045: cường quốc hàng đầu thế giới về chế tạo công nghệ.

Như vậy, MIC 2025 có tính liên tục khi kế thừa cách vận hành của chính sách cải cách mở 
cửa đã áp dụng thành công của Trung Quốc, như việc đặt trong khung khổ các chiến lược phát 
triển kinh tế nói chung; có tầm nhìn dài hạn, có trọng tâm thí điểm, kết hợp về không gian và lĩnh 
vực ưu tiên. Ví dụ: Thâm Quyến - vốn là điểm sáng về thí điểm đặc khu - trước đây là một trung 
tâm chuyên sản xuất hàng nhái sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới thì nay đã trở thành 
trung tâm sáng tạo đổi mới và đầu tư công nghệ mới, tập trung vào các ngành công nghiệp sáng 
tạo. Ngoài sự phát triển nối tiếp trên cùng một không gian, có thể thấy rõ tính kết nối liên hoàn 
giữa nền công nghiệp sản xuất truyền thống và CN 4.0 khi cảng Ninh Bô được lựa chọn làm nơi 
thí điểm ứng dụng CN 4.0 trong lĩnh vực logistics.

CN 4.0 cũng không phải là hoàn toàn mới đối với nền sản xuất và chính sách quản lý nhà 
nước; vấn đề chỉ là sự thay đổi về nhận thức vốn lại phụ thuộc vào những thành tựu phát triển công 
nghệ trong thực tế. Được biết giai đoạn 2010- 2020, Trung Quốc đã hoạch định chiến lược đẩy 
mạnh các ngành công nghiệp đang nổi lên (strategic emerging industries), bao gồm: công nghệ 
tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường, công nghệ thông tin thế hệ mới, công nghệ sinh học, 
chế tạo thiết bị hiện đại, năng lượng mới, nguyên liệu mới, phương tiện sử dụng năng lượng mới; 
với mục tiêu đạt 8% GDP vào năm 2015 và 15% GDP năm 2020. Chiến lược này nhấn mạnh các 
ngành công nghiệp năng lượng và mối quan tâm đối với môi trường, vốn là những thách thức hàng 
đầu của Trung Quốc phản ánh cách tiếp cận còn hạn chế như đối với những chính sách phát triển 
công nghệ nói chung do các công nghệ CN 4.0 ở thời điểm này chưa phát triển rõ rệt.

Đối với MIC 2025, mục tiêu và tính thương mại rõ ràng hơn rất nhiều. Cụ thể, MIC 2025 
nhắm vào 10 lĩnh vực công nghiệp sau: công nghệ thông tin, tự động hóa và máy móc điều khiển số 
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cao cấp, thiết bị hàng không và vũ trụ, thiết bị cơ khí hàng hải và đóng tàu hiện đại, thiết bị đường 
sắt, phương tiện tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện, nguyên nhiên liệu mới, thiết bị y tế hiện đại 
và dược phẩm sinh học, thiết bị nông nghiệp. Có thể thấy, các lĩnh vực đều gắn với công nghiệp 
truyền thống và đều có tính thương mại lớn, thể hiện ở các thị phần mục tiêu được thay đổi (Biểu 
đồ 6). Đóng góp kinh tế của chiến lược cũng được thể hiện cụ thể hơn khi đặt mục tiêu chủ đạo là 
nâng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm và nguyên liệu nói trên lên 40% năm 2020 và 70% năm 2025 
[5]. Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách hy vọng bằng việc thực hiện chiến lược này, các 
nhà sản xuất Trung Quốc sẽ tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu, hợp tác hiệu quả với các 
nền kinh tế phát triển và các lĩnh vực khác như tài chính, y tế, giáo dục đều được hưởng lợi.

3. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TRUNG - DÀI HẠN CHO VIỆT NAM 

3.1. Khuyến nghị chính sách

Tại Nghị quyết số 23 - NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính 
sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng  các 
chính sách lớn để phát triển công nghiệp quốc gia trong thời gian tới cũng như trong dài hạn, gồm:

- Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.

- Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên.

- Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp.

- Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp.

- Chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp.

- Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công 
nghiệp quốc gia.

Từ việc xem xét chính sách công nghiệp của một số quốc gia trên thế giới cũng như căn cứ 
vào định hướng của Đảng về chính sách công nghiệp quốc gia, có thể đưa ra một số khuyến nghị 
sau:

- Thứ nhất, chính sách công nghiệp được các quốc gia sử dụng rất đa dạng, mục tiêu chung 
đều là nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở không ngừng cải thiện năng suất. Tuy nhiên, nội 
hàm và công cụ của chính sách phát triển có sự khác nhau trong từng giai đoạn của mỗi quốc gia

- Thứ hai, xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia cần chú trọng tới bối cảnh toàn cầu và 
xu hướng hội nhập của đất nước. Thực tiễn cho thấy các quốc gia có dự báo và thay đổi chính sách 
một cách nhanh chóng như Nhật Bản đã thu được nhiều kết quả trong phát triển công nghiệp quốc 
gia. Xu hướng hiện nay, chính sách công nghiệp ngày càng trở thành công cụ hữu hiệu để các quốc 
gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa.

- Thứ ba, chính sách công nghiệp quốc gia cần có chọn lọc theo những lĩnh vực có thế mạnh 
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của đất nước cũng như ngành công nghiệp thiết yếu do một quốc gia không thể cạnh tranh với tất 
cả các quốc gia khác ở mọi lĩnh vực. Đồng thời, chính sách công nghiệp phải nhất quán, hướng tới 
một mục tiêu. Tiêu biểu chính là mô hình Made in China 2025 của Trung Quốc hay Cải cách công 
nghiệp 3.0 của Hàn Quốc.

- Thứ tư, chính sách phát triển công nghiệp cần được thích ứng với môi trường kinh tế trong 
nước và quốc tế theo hướng tăng cường nội lực đồng thời tận dụng các nguồn lực bên ngoài; đồng 
thời chính sách công nghiệp cần đồng bộ trong thực hiện với các chính sách khác như chính sách 
thương mại, chính sách phát triển khoa học công nghệ, chính sách nhân lực, chính sách xã hội…

3.2. Giải pháp phát triển một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng

Từ những định hướng và khuyến nghị nêu trên, có thể đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với 
một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng của đất nước:

Thứ nhất, ngành luyện kim

- Cần thay đổi tư duy và quan điểm rằng luyện kim không phải là ngành công nghiệp mũi 
nhọn hay công nghiệp trọng điểm. Thực tế các nước đều cho thấy, nếu ngành luyện kim không phát 
triển thì quốc gia không thể có được nền công nghiệp chế tạo tiên tiến, vì hầu hết các ngành kinh 
tế đều sử dụng sản phẩm của luyện kim

- Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên 
cứu khả năng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của WTO và các 
FTA đã ký kết để bảo vệ ngành thép Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của sản phẩm thép nhập 
khẩu.

- Hỗ trợ Formosa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sự cố môi trường để sớm đưa dự án 
sản xuất thép giai đoạn 1 vào hoạt động hết công suất trong năm 2019 và hình thành chuỗi ngành 
công nghiệp sau thép, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm thép của Dự án 
Formosa Hà Tĩnh. Thúc đẩy các Dự án trọng điểm ngành thép triển khai đúng kế hoạch: Dự án 
thép Nghi Sơn của Công ty cổ phần thép Nghi Sơn và Dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi của Tập 
đoàn Hòa Phát...

- Chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp chủ động theo dõi sát thông tin thị trường trong 
và ngoài nước để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; cân đối đủ nguyên liệu, vật tư cho sản 
xuất;

Thứ hai, ngành công nghiệp điện tử

- Xây dựng các biện pháp bảo vệ thị trường điện - điện tử tiêu dùng (như thuế phòng vệ, 
hàng rào kỹ thuật, chống gian lận thương mại, hàng giả và hàng nhập lậu…) đồng thời tập trung 
hỗ trợ một số doanh nghiệp triển vọng của Việt Nam trong lĩnh vực điện tử nhằm tạo cơ hội cho 
các doanh nghiệp này phát triển, đóng vai trò dẫn dắt thị trường điện tử trong nước, đặc biệt là các 
sản phẩm điện - điện tử gia dụng.

- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động lắp ráp của Samsung tại Việt Nam; phối hợp với Samsung xây 
dựng hệ thống nhà cung ứng nội địa cung cấp cho hoạt động lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đẩy mạnh thu hút các tập đoàn công nghiệp điện tử đã và đang có xu hướng rời bỏ Trung 
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Quốc do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tới đầu tư tại Việt Nam. Việc thu hút 
cần hướng vào các tập đoàn lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp 
với trình độ nguồn nhân lực của lao động Việt Nam

Thứ ba, ngành dệt may và da giày

- Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da dày Việt Nam, đáp ứng 
yêu cầu quản lý ngành trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Triển khai các hoạt động thu hút và hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực dệt nhuộm, đẩy mạnh hỗ 
trợ công nghệ nhuộm nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt vải và nguyên phụ liệu thông qua 
việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung, từ đó đảm bảo nguyên tắc xuất xứ sản phẩm dệt may 
trong nước nhằm tận dụng tối đa cơ hội từ các FTAs đã ký kết .

Thứ tư, ngành công nghiệp hỗ trợ

- Trước mắt, cần điều chỉnh, sửa đổi những quy định còn vướng mắc trong Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP liên quan đến phạm vi CNHT; làm rõ tiêu chí xác định đối tượng ưu đãi; rà soát, 
cập nhật và điều chỉnh danh mục các sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển phù hợp với nhu cầu thực 
tiễn.

- Triển khai hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết 
định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu sửa đổi 
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chính sách phát triển CNHT để 
thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào phát triển CNHT; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các DN CNHT 
Việt Nam và cụm liên kết nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa 
quốc gia có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam; Triển khai hiệu quả các chương trình kết 
nối kinh doanh, liên kết giữa DN Việt Nam với các DN đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp 
trong nước và nước ngoài; Xúc tiến kết nối đầu tư tại thị trường các nước mà Việt Nam đã ký kết 
các hiệp định thương mại tự do nhằm đa dạng hoá và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tạo cơ 
hội thị trường cho các sản phẩm CNHT…

4. KẾT LUẬN

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ 
trương, chính sách góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu phát triển công nghiệp đất nước. 
Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, những năm gần đây có đóng góp lớn nhất cho ngân sách 
nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0, cần nhanh chóng có những nhận định, đánh giá về tình hình trong 
và ngoài nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng như khu vực để xây dựng chính sách công 
nghiệp quốc gia theo hướng bền vững.
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CHỐNG CHUYỂN GIÁ TRONG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP 
DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Tô Hoàng* 

TÓM TẮT:  Trong một thế giới toàn cầu hóa hiện nay, chuyển giá như là một xu hướng tất yếu, tác động 
tới mọi nền kinh tế.  Chuyển giá là một hoạt động đã và đang diễn ra ở Việt Nam nhiều năm nay, gây tổn 
hại không nhỏ cho nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên ngăn chặn chuyển giá vẫn là một vấn đề nan giải 
đối với các cơ quan quản lý. Hoạt động chuyển giá diễn ra ngày càng phổ biến và dưới nhiều hình thức 
khác nhau gây khó khăn cho cơ quan thuế. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng và 
làm giảm nguồn thu thuế của nhà nước. Từ việc phân tích thực trạng hoạt động chuyển giá ở Việt Nam 
hiện nay và thực tế một số trường hợp chuyển giá của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, bài báo 
tập trung bàn luận về thực trạng hoạt động chuyển giá nội địa, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy lùi 
hoạt động này.

Từ khóa: chuyển giá; doanh nghiệp liên kết; giao dịch liên kết

1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
TẠI VIỆT NAM

Thứ nhất, chuyển giá thông qua việc chi trả lãi vay

Thay vì việc phía nước ngoài phải đầu tư thêm vốn vào bên liên kết phía Việt Nam thì chuyển 
sang chiêu thức cho bên liên kết vay thêm vốn với mức lãi suất cao. Điển hình của chuyển giá 
thông qua việc chi trả lãi vay đã được phát hiện trong thời gian qua là trường hợp Công ty TNHH 
một thành viên Keangnam Vina.

Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina (Keangnam Vina) là công ty 100% vốn 
nước ngoài thuộc Tập đoàn Keangnam, Hàn Quốc. Keangnam Vina là chủ đầu tư dự án khu phức 
hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ và trung tâm thương mại Keangnam Hanoi Landmark Tower. 
Tòa tháp Keangnam được triển khai đầu tư xây dựng từ tháng 05/2007, dự án ban đầu thiết kế 
chỉ hơn 40 tầng, sau đó được điều chỉnh thành 72 tầng. Vào thời điểm năm 2008, giá căn hộ ở 
đây đã được giao bán với giá 3.000USD/m2, tức là khoảng 60 - 80 triệu đồng/m2, bình quân mỗi 
căn hộ ở đây được bán với giá từ 6-8 tỷ đồng. Đến năm 2011 tòa nhà bắt đầu đi vào vận hành, có 
doanh thu đạt 5.224 tỷ đồng. Với mức doanh thu đạt cao như vậy nhưng sau 5 năm đầu tư vào 

*  Cục thuế Hải Phòng, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Điện thoại: 0983180374 - Email: thoang.hph@gmail.com
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Việt Nam, doanh nghiệp vẫn khai báo lỗ lũy kế 236  tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2011 lỗ 141 
tỷ đồng.  Điều đáng chú ý khác ở đây là kinh doanh liên tục lỗ như vậy nhưng Keangnam vẫn 
tăng vốn đầu tư vào Việt Nam. Năm 2011 nâng mức vốn góp của chủ đầu tư từ 1.600 tỷ đồng lên 
2.000 tỷ đồng. Với dấu hiệu trên, cơ quan thuế đã vào cuộc, và cách thức chuyển giá của công 
ty dần được phơi bầy.

Keangnam Vina đã ký hợp đồng “chìa khóa trao tay” với Công ty Keangnam Enterprise là 
một thành viên cùng tập đoàn để làm tổng thầu. Keangnam Enterpise không chỉ đảm nhận việc 
khảo sát, thiết kế dự án, cung cấp thiết bị máy móc, thi công xây dựng mà còn cung cấp cả dịch vụ 
tư vấn tài chính, dàn xếp vốn vay.  Keangnam Enterprise đã được chủ đầu tư Keangnam Vina chi 
trả tới 30 triệu USD, tương đương với 485 tỷ đồng. Riêng phí dịch vụ sắp xếp nguồn vay lên tới 
20 triệu USD cho một khoản vay 400 triệu USD từ ngân hàng Kookmin Bank (là ngân hàng trong 
cùng tập đoàn) với mức lãi suất 12%/năm. Khoản chi phí tài chính cho lãi vay đã được Keangnam 
Vina hạch toán tính vào chi phí là 2.030 tỷ. 

Một khoản lợi lớn đã được Keangnam Vina chuyển về Hàn Quốc qua chiêu thức dàn xếp giá 
vốn xây dựng, nâng khống đầu vào, nâng khống mức lãi suất vốn vay, chủ đầu tư Keangnam Vina 
thua lỗ liên tục, không nộp thuế TNDN ở Việt Nam trong khi tổng thầu Keangnam Enterprise ở 
Hàn Quốc được hưởng khoản lợi không nhỏ do chỉ phải nộp thuế nhà thầu ở Việt Nam, thấp hơn 
nhiều so với việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất thời điểm đó là từ 25-28%.

Sau khi cơ quan thuế vào cuộc, doanh nghiệp đã phải tự điều chỉnh mức lãi suất vay từ 12% 
xuống còn ở mức 5-7%; điều chỉnh tổng giá trị hợp đồng xây dựng ban đầu từ mức 871 triệu 
USD xuống còn 699 triệu USD. Kết quả năm 2013 cơ quan thuế thanh tra chống chuyển giá tại 
Keangnam Vina năm 2013, niên độ 2007-2011 đã truy thu thuế TNDN 43,67 tỷ đồng; ngoài ra truy 
thu thuế GTGT số tiền 0,418 tỷ  đồng; truy thu thuế TNCN số tiền 0,35 tỷ đồng; phạt hành chính 
2,1 tỷ đồng; tính tiền chậm nộp 5,344 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chế tài của cơ quan thuế có vẻ chưa đủ mạnh hoặc vẫn còn những chiêu 
thức chuyển giá mới mà cơ quan thuế chưa có đủ tài liệu để so sánh giá, đấu tranh với doanh 
nghiêp mà sau khi được thanh tra,  Keangnam Vina vẫn tiếp tục kê khai lỗ: năm 2012 lỗ 985 
tỷ đồng, năm 2013 lỗ 141 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 985 tỷ đồng, năm 2015 lỗ 2.883 tỷ đồng 
và năm 2016 lỗ 1.978 tỷ đồng. Năm 2012, Keangnam Vina  tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu từ 
2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; Chi phí lãi vay của  Keangnam Vina năm 2015 và năm 2016 
lên đến 2.000 tỷ đồng/năm.

Thứ hai, chuyển giá thông qua hình thức nâng cao giá trị tài sản khi thành lập hoặc góp 
vốn đầu tư 

Hình thức chuyển giá này thường được các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện do có lợi thế về 
máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại. Mặt khác, do phía Việt Nam còn thiếu năng lực, trình độ, 
thông tin để thẩm định, đánh giá các loại thiết bị, công nghệ do phía nước ngoài góp vào liên doanh 
nên thường phải chấp nhận giá trị do đối tác đặt ra. Hình thức này phổ biến trong những năm đầu 
Việt Nam mới mở cửa nền kinh tế
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Bảng: Một số trường hợp khai tăng giá trị tài sản góp vốn

STT TÊN DỰ ÁN GIÁ TRỊ 
GÓP VỐN 

(USD)

GIÁ TRỊ 
THẨM 
ĐỊNH 
(USD)

Chênh 
lệch  

(USD)

Tỷ lệ 
khai 

khống

1
Khách sạn Thăng Long ( Thành phố 
Hồ Chí Minh) 496.906 306.900 190.006 62%

2
Trung tâm quốc tế dịch vụ văn hóa 
Hà Nội 1.288.170 1.028.170 260.000 25%

3 Du lịch Sài Gòn - Vina Group 4.340.000 2.990.000 1.350.000 45%
4 Công ty ô tô Hòa Bình (Hà Nội) 5.823.818 4.221.520 1.602.298 38%
5 Công ty BGI Tiền Giang 30.850.000 23.550.000 7.300.000 31%

(Nguồn: Tổng hợp từ các nghiên cứu của tác giả Lê Thưởng Lạng, Lê Xuân Trường, 
Nguyễn Ngọc Tuyến, Đoàn Văn Trường)

Qua tổng hợp cho thấy: Liên doanh khách sạn Thăng Long có giá trị tài sản khai báo liên 
doanh ban đầu là 496.406 USD nhưng khi thẩm định chỉ còn 306.900 USD, nhà đầu tư đã khai 
khống 190.006 USD, tăng 62% so với vốn góp. Trường hợp Trung tâm quốc tế dịch vụ văn hóa 
Hà Nội có giá trị tài sản khai báo ban đầu 1.288.170 USD, giá trị thẩm định 1.028.170 USD, nhà 
đầu tư đã khai khống 260.000 USD, tỷ lệ khai khống 25%. Dịch vụ Sài Gòn - Vina Group có giá 
trị khai báo ban đầu 4.340.000 USD, giá trị thẩm định lại là 2.990.000 USD, nhà đầu tư đã khai 
khống 1.350.000 USD so với vốn góp ban đầu, tỷ lệ khai khống 45%.  Công ty ô tô Hòa Bình có 
giá trị khai báo 5.823.818 USD, giá trị thẩm định lại là 4.221.520 USD, nhà đầu tư đã khai khống 
1.602.298 USD, tăng 27.51%. Công ty liên doanh BGI Tiền Giang nhà đầu tư khai báo 30.850.000 
USD nhưng Công ty SGS thẩm định lại chỉ có giá 23.550.000 USD, nhà đầu tư đã khai khống 31% 
so với giá trị thực tế do đưa thiết bị cũ vào liên doanh.

Thứ ba, chuyển giá bằng cách nâng khống giá trị TSCĐ đầu tư ban đầu

Việc nâng khống giá trị tài sản cố định là máy móc, thiết bị khi góp vốn đầu tư ban đầu 
cũng là hình thức chuyển giá khá phổ biến ở Việt Nam trong thời gian đầu mới mở cửa đón 
nhận đầu tư nước ngoài. Điển hình là Công ty Hualon Corporation có Giấy chứng nhận đầu tư 
số 472023000394 do Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/12/1993. Vào Việt Nam từ năm 1993, với hơn 
20 năm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp báo lỗ triền miên. Nguyên nhân gây lỗ được doanh 
nghiệp này kê khai tới cơ quan thuế chủ yếu là do đầu tư máy móc thiết bị với trị giá 5.288 tỷ đồng, 
dẫn đến chi phí khấu hao hàng năm trên 250 tỷ đồng, ngoài ra chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào  
chủ yếu là nhập khẩu với giá cao nên giá vốn thường xuyên được đẩy  cao hơn so với giá bán dẫn 
đến không phải nộp một đồng thuế TNDN ở Việt Nam. Năm 2011, doanh nghiệp nhập khẩu một bộ 
dây chuyền dệt vải từ bên liên kết nước ngoài với giá gần 16 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó, bộ dây 
chuyền dệt vải này lại được bán cho một công ty khác nhưng với giá thấp hơn tới 40 lần, khoảng 
400.000 USD, với lý do không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh nên phải thanh lý, giá 
thanh lý bắt buộc phải rẻ hơn giá đặt hàng mua mới ban đầu để thu hồi vốn kinh doanh.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 161

Thứ tư, chuyển giá qua tính phí bản quyền thương mại 

Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (Metro Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư 
nước ngoài, bắt đầu đi vào kinh doanh từ năm 2002 với số vốn ban đầu là 120 triệu USD, vốn pháp 
định 36 triệu USD. Công ty đã thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 6 lần để nâng tổng vốn đầu 
tư bổ sung đến tháng 5 năm 2013 là hơn 301 triệu USD. Mạng lưới hệ thống kinh doanh của Công 
ty gồm 1 trụ sở chính, 15 chi nhánh  gồm 19 trung tâm và 1 kho trung chuyển đặt ở 16 tỉnh, thành 
cả nước. Tuy nhiên, từ năm 2002 đến 2013 công ty  kê khai lỗ với tổng số tiền 1.657 tỉ đồng và chỉ 
duy nhất 1 năm lãi 173 tỉ đồng. Thủ đoạn của Metro Việt Nam là thực hiện giao dịch liên kết với 
công ty mẹ ở Đức là  Công ty Metro AG. Công ty mẹ đã tính chi phí nhượng quyền thương mại 
với chi phí cao, đồng thời để trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, Metro Việt Nam 
không đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với Bộ Công thương. 

Thứ năm, chuyển giá qua nguyên vật liệu đầu vào

Ở một số lĩnh vực có tính đặc thù, nguyên vật liệu đầu vào phụ thuộc vào phía nước ngoài 
cung cấp, các doanh nghiệp liên kết phía nước ngoài thực hiện chuyển giá thông qua giá nguyên 
vật liệu đầu vào. 

 Công ty TNHH nước giải khát Coca cola Việt Nam  được thành lập từ tháng 02/2014 đến nay 
chưa năm nào Công ty Coca Cola VN khai có lãi dù doanh thu tăng liên tục qua mỗi năm. Năm 
2004 doanh thu 728 tỉ đồng, số lỗ là 110 tỉ đồng. Năm 2006 doanh thu vọt lên 1.026 tỉ đồng thì số 
lỗ lên đến 253 tỉ đồng. Năm 2010, doanh thu của Coca Cola VN lên đến 2.529 tỉ đồng nhưng chi 
phí lại lên đến 2.717 tỉ đồng, dẫn đến số lỗ 188 tỉ đồng. Lũy kế đến năm 2013 công ty này đã lỗ 
tổng cộng 3.768 tỉ đồng, vượt cả số vốn đầu tư ban đầu là 2.950 tỉ đồng.

Nguyên nhân chính doanh nghiệp liên tục kê khai lỗ là do hương liệu được nhập trực tiếp từ 
công ty mẹ với giá rất cao. Trung bình chi phí nguyên phụ liệu chiếm trên 70% giá vốn, cá biệt 
năm 2006-2007 chi phí nguyên phụ liệu lên đến 80-85% giá vốn. Như năm 2010 chi phí do nhập 
nguyên vật liệu từ công ty mẹ lên đến 1.671 tỉ đồng trên doanh thu 2.329 tỉ đồng. Năm 2009 chi 
phí này là 1.065 tỉ đồng. Giải thích giá nguyên phụ liệu cao Công ty cho rằng do đây là sáng chế 
lâu đời, bao gồm cả chi phí chất xám, Công ty mẹ xuất bán nguyên liệu cho các công ty con ở nước 
khác với giá tương tự. Nguyên liệu đầu vào đều có tờ khai nhập khẩu chính ngạch, chứng từ thanh 
toán, chuyển tiền… đúng quy định. Doanh nghiệp vẫn kê khai thuế với cơ quan thuế đầy đủ, chấp 
hành đúng pháp luật của Việt Nam. Giá sản phẩm bán ra công ty tương đương với sản phẩm nước 
uống có ga trên thị trường Việt Nam nhưng thấp hơn giá thành. Công ty không tăng giá sản phẩm 
bán ra với lý do cạnh tranh, đang muốn mở rộng thị trường nước giải khát ở Việt Nam.

Thứ sáu, chuyển giá  từ doanh nghiệp hết ưu đãi thuế, sang doanh nghiệp ưu đãi thuế 
TNDN

 Hiện tượng chuyển giá không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp FDI, chuyển giá còn diễn ra 
ở một số tập đoàn kinh tế, một số doanh nghiệp có quan hệ liên kết ngay ở trong nước để tối thiểu 
hóa số thuế TNDN phải nộp của cả tập đoàn. Để  thực hiện hình thức chuyển giá này, các doanh 
nghiệp tính toán, chuyển lợi nhuận trước thuế TNDN từ doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN sang doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp các doanh nghiệp 
trong hệ thống không có thành viên nào được hưởng ưu đãi thuế, các doanh nghiệp vẫn có thể thực 
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hiện chuyển giá sang doanh nghiệp đang được chuyển lỗ để tối thiểu hóa số thuế TNDN phải nộp. 
Một trường hợp điển hình đã được cơ quan thuế phát hiện ở Hải Phòng. 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng được thành lập năm 2004 tại Khu kinh tế Đình 
Vũ - Cát Hải, là địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện đặc biệt khó khăn: được áp 
dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm kể từ khi có doanh thu; miễn thuế 4 năm, giảm 
thuế 9 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Năm 2006 doanh nghiệp bắt đầu có doanh thu và có 
thu nhập chịu thuế TNDN. Như vậy, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng được áp dụng thuế 
suất thuế TNDN 10% từ năm 2006-2020; miễn thuế TNDN từ năm 2006-2012; giảm 50% số thuế 
TNDN phải nộp từ năm 2013-2021. Năm  2012 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng chung 
vốn với một số cá nhân khác thành lập Công ty cổ phần tiếp vận có số vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong 
đó, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng đóng góp 45,6% vốn điều lệ, đồng thời Công ty cổ 
phần đầu tư và phát triển cảng cắt một phần đất đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho Công ty 
cổ phần tiếp vận thuê để khai thác kinh doanh. Công ty cổ phần tiếp vận được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN: áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ năm 2012-2027, miễn thuế TNDN từ năm 2012-
2015, giảm 50%  thuế TNDN phải nộp từ năm 2016-2024. Theo quy định hiện hành thì Công ty cổ 
phần đầu tư và phát triển cảng cho thuê đất dự án thì thu nhập từ hoạt động này không được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN và Công ty đi thuê sẽ được hưởng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, bằng hình thức thành 
lập mới doanh nghiệp để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN nêu trên, hai doanh nghiệp đã 
trốn được 5,457 tỷ đồng tiền thuế TNDN.

Thứ bảy, thủ đoạn mua hóa đơn khống để che dấu doanh thu

Ông Tai Chung Tui (Đài Loan) đã gửi đơn tố cáo bà Lê Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH 
Xây dựng thương mại Nguyên Đạo (công ty Nguyên Đạo) và ông Jame Chung (quốc tịch Mỹ) 
thông qua hình thức chuyển giá và vốn đầu tư sang một doanh nghiệp khác do chính bà Lê Minh 
Đức thành lập, để chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng và hơn 240 nghìn USD. Cụ thể, sau khi thành lập công 
ty Nguyên Đạo và chuyển nhượng 40% phần vốn góp cho ông Tui với giá 100 nghìn USD, bà Lê 
Minh Đức lại cho thành lập một công ty riêng là Công ty TNHH Một thành viên Thái Liên và sử 
dụng toàn bộ nhân viên và tài sản của công ty Nguyên Đạo để phục vụ việc kinh doanh của công 
ty Thái Liên. Toàn bộ các khoản thu nhập vốn có từ hoạt động kinh doanh của công ty Nguyên 
Đạo đều được chuyển sang công ty Thái Liên và những chi phí phát sinh của công ty Thái Liên lại 
do công ty Nguyên Đạo gánh chịu. Công ty Liên Thái như một nơi để chuyển mọi giá trị vốn góp 
và lợi nhuận từ công ty Nguyên Đạo. Ông Tui còn tố cáo bà Lê Minh Đức dùng thủ đoạn mua hóa 
đơn khống để che dấu doanh thu của công ty Nguyên Đạo cho những hợp đồng không có thực để 
được khấu trừ chi phí, trốn thuế với Nhà nước dẫn đến doanh thu của công ty thua lỗ. Hành vi này, 
được các chuyên gia cho rằng đây cũng là một hình thức chuyển giá sang công ty liên kết. Như 
vậy, các hình thức chuyển giá của các doanh nghiệp nội bộ tại Việt Nam hiện nay về độ phổ biến và 
phức tạp cần có những cuộc thanh tra thuế trên diện rộng mới có thể đưa ra được nhận định chính 
xác. Tuy nhiên, từ một vài vụ việc đã xảy ra trong thời gian qua có thể thấy, hiện tượng các doanh 
nghiệp nội địa tranh thủ lách luật để giảm số thuế nộp là hiện hữu và cũng khá đa dạng trong hình 
thức thực hiện.

Nguyên nhân 

Các nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp tại Việt Nam 
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trong thời gian qua có thể kể đến cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.  

Nguyên nhân chủ quan như: Khung pháp lý cho hoạt động chống chuyển giá chưa đồng bộ 
và hoàn thiện; Năng lực quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá của cơ quan thuế còn hạn chế; 
Công tác cán bộ còn bất cập; Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác phát hiện, đấu tranh chống 
chuyển giá còn hạn chế cả về dữ liệu các bên có giao dịch liên kết và cơ sở giá...

Nguyên nhân khách quan như: Do xuất phát điểm nền kinh tế Việt Nam còn thấp, kéo theo đó 
là cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước còn lạc hậu không đáp ứng yêu 
cầu quản lý; Do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ bên cạnh những thuận lợi là những 
thách thức đi kèm.; Do việc thu thập, sàng lọc thông tin trong bối cảnh các giao dịch quốc tế đa 
dạng, phức tạp trên phạm vi toàn cầu.... 

2. GIẢI PHÁP CHỐNG CHUYỂN GIÁ TRONG QUẢN LÝ THUẾ TNDN Ở VIỆT NAM

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động chống 
chuyển giá

- Bổ sung quy định áp dụng phương pháp thỏa thuận trước về  giá ở một số lĩnh vực, 
ngành nghề

Ở một số lĩnh vực, ngành nghề mới được đưa vào đầu tư ở Việt Nam, Các cơ quan chức năng, 
đặc biệt là cơ quan quản lý thuế chưa có đủ lực lượng công chức có năng lực, kinh nghiệp  cũng 
như chưa có  đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá để đánh giá áp dụng APA hiệu quả. Vì vậy, cần nghiên 
cứu bổ sung thêm những quy định trong thời gian đầu mới triển khai, chỉ cho lựa chọn  áp dụng 
APA ở một số ngành nghề, lĩnh vực. 

- Bổ sung quy định về chi phí lãi vay 

Cần đưa ra các quy định giới hạn tỷ lệ tối đa chi phí lãi vay và các khoản thanh toán có bản 
chất kinh tế tương tự được trừ vào chi phí tính thuế TNDN của người nộp thuế dựa trên lợi nhuận 
trước thuế chưa trừ chi phí lãi vay và khấu hao (EBITDA). Quy định giới hạn về  chi phí lãi vay 
nên áp dụng cho cả khoản vay từ các bên liên kết và các khoản lãi vay từ các bên độc lập. Mức giới 
hạn cũng không nên vượt quá mức ngưỡng từ 10%-30% và cần thiết đưa vào Luật thuế TNDN để 
đảm bảo tính pháp lý trong đấu tranh chống chuyển giá, hạn chế tình trạng “vốn mỏng”.

- Hoàn thiện chính sách thuế  TNDN

Bổ sung thêm qui định về chuyển giá trong Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo phù 
hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà các hiện tượng chuyển giá của các công ty đa 
quốc gia đã trở thành một vấn đề thuế then chốt ở các nước.  Giảm mức thuế suất thuế Thu nhập 
doanh nghiệp tương đồng với các nước trong khu vực. Nghiên cứu bổ sung qui định áp dụng thuế 
suất bổ sung đối với khoản chuyển trả lãi vay cho các bên liên kết vào Luật thuế Thu nhập doanh 
nghiệp. Cần thiết phải có những nghiên cứu đánh giá lại tác động của chính sách ưu đãi, miễn giảm 
thuế TNDN đối với nền kinh tế, đối với xã hội để có những điều chỉnh phù hợp. Nên tách chính 
sách xã hội ra khỏi chính sách thuế đồng thời nên bỏ chính sách ưu đãi theo vùng, miền mà chỉ để 
chính sách ưu đãi theo một số ngành nghề cần ưu tiên phát triển.

- Hoàn thiện Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn
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Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, sửa đổi qui định pháp luật chống chuyển giá, xây dựng các điều 
khoản về chống chuyển giá trong Luật Quản lý thuế. Đề xuất  đưa vào Luật Quản lý điều khoản bắt 
buộc trong trường hợp doanh nghiệp lỗ bằng 50% vốn thì phải đưa vào diện quản lý rủi ro hoặc lỗ 
hết vốn thì có thể quay trở lại cơ quan cấp giấy phép và nơi đó có thể rút phép. Điều này sẽ hạn chế 
đến mức thấp nhất có thể, khi mà các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI với điệp khúc lỗ 
nhiều mà vẫn phải mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện nay. Bổ sung quyền điều tra 
thuế cho cơ quan thuế trong Luật Quản lý thuế. Bổ sung vào Luật Quản lý thuế nội dung cho phép 
cơ quan quản lý thuế được thu thập và sử dụng các thông tin do các đối tác nước ngoài cung cấp 
trên cơ sở các điều ước quốc tế. 

- Sửa đổi Luật Thanh tra và các văn bản luật khác có liên quan đến hoạt động chuyển giá

Sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng cho phép kéo dài thời gian tiến hành một cuộc thanh tra 
giá chuyển nhượng có thể tối đa lên tới 5 năm để đảm bảo quá  trình thu thập thông tin, phân tích, 
đối chiếu, kiểm tra số liệu được đầy đủ, chính xác, hiệu quả. Cần ban hành qui chế xử phạt cụ thể 
cho các trường hợp phát hiện hành vi chuyển giá, coi đây là hành vi vi phạm tương đương với 
hành vi trốn thuế của NNT để đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa.  Nghiên cứu ban hành Luật Chống 
chuyển giá để phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng hội nhập quốc tế. 

 - Tăng cường ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với biện pháp khấu trừ khoán 
thuế để bảo vệ lợi ích chính đáng cho các nhà đầu tư nước ngoài và của nhà nước Việt Nam

Cần chú ý đưa vào Hiệp định các nội dung sau: (i) Qui định áp dụng phương pháp khấu trừ 
khoán thuế trong việc loại bỏ đánh thuế trùng giữa Việt Nam với nước ký kết.; (ii) Những qui định 
trong việc xác định giá chuyển giao giữa các công ty, đảm bảo cho Chính phủ Việt Nam có cơ sở 
để kiểm soát chính sách định giá chuyển giao của các công ty đa quốc gia nhằm chống lại sự lợi 
dụng để tránh và trốn thuế.; (iii)  Những qui định về sự phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan 
thuế các nước trong việc xác định thu nhập chịu thuế của NNT của hai nhà nước ký kết; (iv) Qui 
định về cơ chế thoả thuận song phương trong việc “hỗ trợ thu thuế”, trong đó cần chú ý đến việc 
đảm bảo quyền lợi của Nhà nước ký kết khi NNT bị điều chỉnh lợi nhuận  chịu thuế liên quan đến 
biện pháp xác định giá chuyển giao.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý giá chuyển nhượng giữa các bên liên kết 
tại Việt Nam

- Qui định áp dụng cơ chế xác định trước về giá tính thuế (APA)

APA cho phép doanh nghiệp và cơ quan thuế được thỏa thuận trước về phương pháp xác định 
giá thị trường; trên cơ sở giá do doanh nghiệp đưa ra trước khi nộp thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp 
với các doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và đưa ra 
phương pháp tính giá hợp lý. Theo APA, nếu cơ quan thuế thấy rằng cơ chế xác định giá đã được 
thiết lập là không đúng đắn, khách quan, người nộp thuế sẽ chỉ phải nộp thuế bổ sung mà không phải 
nộp phạt. Bản chất của cơ chế thoả thuận giá trước là một cuộc kiểm tra dữ liệu của NNT ở hiện tại 
và áp dụng giá tính thuế cho các giao dịch phát sinh thuế trong tương lai với một số giả định quan 
trọng. Cơ chế này được thực hiện bởi sự hợp tác tối đa từ phía NNT. Tuy nhiên cơ quan thuế sẽ gặp 
những rủi ro nếu không có được thông tin so sánh từ bên thứ ba để xác định giá giao dịch độc lập của 
người nộp thuế trong tương lai vì khi đó cơ quan thuế chỉ có được thông tin từ phía NNT cung cấp. 
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 - Đưa mọi giao dịch về mức chuẩn là giá thị trường phù hợp đã được định ra trong quá 
trình sử dụng phương pháp so sánh.

 Mục đích của định giá chuyển giao là tìm sự khác biệt trong việc hình thành nghĩa vụ thuế 
giữa giá giao dịch liên kết và giao dịch độc lập. Do đó, quá trình so sánh cho phép chủ thể có giao 
dịch liên kết lựa chọn giá trị phù hợp nhất trong các giá trị tương ứng của biên độ giá thị trường 
chuẩn, để làm căn cứ điều chỉnh giá của giao dịch liên kết. Trường hợp giá sản phẩm trong giao 
dịch liên kết không thấp hơn giá trị phù hợp nhất thì chủ thể kinh doanh không cần điều chỉnh. 
Điều này đồng nghĩa với việc cho ra kết quả giá của giao dịch liên kết nằm ở đầu vào hay đầu ra 
trong quá trình kinh doanh của bên liên kết có nghĩa vụ thuế nếu đã được định cao hơn giá trị phù 
hợp là được chấp thuận. Như thế định giá chuyển giao sẽ không còn ý nghĩa nếu xác định giá đầu 
vào cao hơn so với giá thị trường, bởi thu nhập chịu thuế sẽ bị giảm do chi phí đầu vào định giá 
tăng lên. Ngược lại, nếu giá trị đầu ra được xác định là cao hơn giá thị trường và không cần điều 
chỉnh, thì như đã phân tích ở trên nếu xét một cách cục bộ, nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp ở 
bên liên kết này có thể tăng lên nhưng nghĩa vụ thuế của bên cùng giao dịch sẽ giảm đi đáng kể. Đó 
là chưa kể đến những ảnh hưởng khác như vấn đề quản lý về chuyển tiền khi thanh toán, chuyển 
vốn, chia lãi qua chuyển giá.

 - Bắt buộc các đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng các biện pháp so sánh 
giá thị trường khi thực hiện các giao dịch liên kết. 

 Chủ thể này có nghĩa vụ kê khai các giao dịch liên kết đã thực hiện và phương pháp so sánh 
giá đã áp dụng khi khai báo thuế Thu nhập doanh nghiệp. Cơ chế này được thực hiện sẽ làm giảm 
khả năng không kiểm soát được các giao dịch liên kết gây khó khăn cho chủ thể quản lý. Bộ phận 
quản lý APA nên được tổ chức độc lập với bộ phận thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá để tránh 
tâm lý e ngại của các doanh nghiệp nếu việc đàm phán không thành công, cơ quan quản lý thuế có 
thể sử dụng thông tin trong hồ sơ đàm phán để phục vụ cho thanh tra chống chuyển giá.

Thứ ba, tăng cường giám sát các giao dịch liên kết  qua  kê khai, xác định giá giao dịch 
liên kết.

Cơ quan thuế yêu cầu hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được cung cấp một cách toàn 
diện, tổng thể về toàn bộ chuỗi giá trị, chuỗi phân phối và các kênh tạo lập giá trị và thu nhập cũng 
như số thuế đã nộp của các thành viên trong tập đoàn tại các quốc gia. Hồ sơ gồm 03 cấp độ: Hồ 
sơ toàn cầu; Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nhằm nâng cao chất lượng quản lý 
rủi ro giá chuyển nhượng cho cơ quan thuế đồng thời giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho người 
nộp thuế thông qua cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các nước.  Cần tăng cường hướng dẫn, 
hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết hiểu và xác định đúng các thông tin cần kê khai, điều chỉnh trên 
báo cáo. Như vậy cơ quan quản lý thuế mới có được nguồn thông tin chính xác để đấu tranh, bảo 
vệ quyền lợi của Nhà nước.

Thứ tư, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác xác định giá chuyển nhượng

Nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác xác định giá chuyển nhượng có thể khai thác và  
thu thập từ nhiều nguồn khác nhau:

- Mua thông tin giá độc lập từ các cơ sở cung cấp chuyên nghiệp
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Ở các nước phát triển, có những cơ sở chuyên nghiệp  có uy tín, được Chính phủ và giới 
doanh nhân công nhận, chuyên cung cấp dữ liệu thông tin thương mại để phục vụ cho công tác 
phân tích, đánh giá phát triển thị trường của các doanh nghiệp. Các cơ sở này thu thập đầy đủ cả 
thông tin tài chính và dữ liệu giá cả, thị trường tiêu thụ của từng loại sản phẩm, hàng hóa. Để sử 
dụng nguồn dữ liệu, các tổ chức, cá nhân sử dụng phải mua quyền truy cập, mua dữ liệu. Cho phép 
và bổ sung cho ngành Thuế mua thêm thông tin về doanh nghiệp liên kết, về giá giao dịch độc lập 
ở các thị trường để làm cơ sở so sánh giá khi đấu tranh với các doanh nhiệp có quan hệ liên kết.

- Phân tích dữ liệu giao dịch từ hệ thống ngân hàng

Tăng cường kết hợp lấy thông tin từ hệ thống ngân hàng để phân tích luồng tiền giao dịch 
giữa các doanh nghiệp có quan hệ liên kết là một kênh hiệu quả phát hiện những luồng tiền giao 
dịch bất thường phục vụ cho việc đấu tranh chống chuyển giá trong quản lý thuế TNDN. Với chính 
sách bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng thương mại, việc thu thập thông tin giao 
dịch của người nộp thuế  từ phía ngân hàng có phần bị hạn chế. Chính phủ cần hỗ trợ Tổng Cục 
thuế trong khai thác thông tin từ các ngân hàng trong một số trường hợp thanh tra chống chuyển 
giá cụ thể.

- Xây dựng hệ thống thông tin tình báo về kinh tế

Chính phủ có thể xây dựng một hệ thống thông tin tình báo kinh tế, thương mại, về các doanh 
nghiệp liên kết, các tập đoàn đa quốc gia trên phạm vi quốc tế. Trung tâm thông tin kinh tế thương 
mại  có thể tận dụng lực lượng tham tán, các tùy viên thương mại  để làm “vệ tinh” thu thập và 
cung cấp thông tin. Thông qua các “vệ tinh”,  trung tâm này có thể có thể cập nhập được kịp thời 
những thông tin chi tiết về lịch sử hoạt động của các MNC khi đầu tư vào Việt Nam. Các “vệ tinh” 
này cũng có thể cảnh báo kịp thời về các hoạt động không lành mạnh của các MNC nếu có xẩy ra 
trên các quốc gia khác cũng như các trung tâm xuất hóa đơn mà các MNC này lập ra tại quốc gia 
được xem là “thiên đường” về thuế. Các trung tâm tiến hành ghi nhận các nghiệp vụ mua bán phát 
sinh giữa các công ty con trong nội bộ MNC và các công ty độc lập với nhau để xây dựng nền tảng 
số liệu cần so sánh và đối chiếu giá chuyển nhượng. Đây cũng là một nguồn thông tin tốt, có giá 
trị để phục vụ cho công tác đấu tranh chống chuyển giá trong quản lý thuế TNDN.

 Thứ năm, xây dựng qui trình kiểm soát chuyển giá

 Xây dựng một qui trình vận hành kiểm soát chuyển giá có hiệu quả và hiệu lực thực hiện 
tốt, sẽ tạo điều kiện để cải tiến và hoàn thiện qui trình này một cách liên tục và thường xuyên. Qui 
trình sẽ trở thành công cụ để các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ và đây cũng là công cụ 
để cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đối tượng hữu quan giám sát và đánh giá kết quả thực 
hiện công việc này một cách hệ thống, minh bạch và lâu dài. Qui trình mang tính kỹ thuật nên có 
thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như các phần mềm quản lý hay hệ thống các giao 
dịch quản lý trực tuyến để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh, giảm thiểu ách tắc và góp phần 
tạo lập cơ sở dữ liệu có hệ thống về thực trạng ở Việt Nam. Qui trình còn là căn cứ để áp dụng các 
tiêu chuẩn quản lý chất lượng đồng bộ (TMQ) một cách thuận lợi. Đây là qui trình áp dụng kiểm 
soát trực tiếp khi xuất hiện chuyển giá và nó là tiền đề để hướng tới một qui trình kiểm soát gián 
tiếp và có hiệu quả rộng hơn.

Qui trình kiểm soát chuyển giá trong đầu tư nước ngoài có thể bao gồm các bước công việc 
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chủ yếu sau: (i) Cam kết không chuyển giá dưới bất kỳ hình thức nào.; (ii)  Tập hợp các dấu hiệu 
chuyển giá. (iii) Lập báo cáo và thông báo với cơ quan có thẩm quyền. (iv)  Tổ chức thanh tra, 
kiểm tra xác minh tình hình thực tế. (v) Kết luận, truy thu và áp dụng các chế tài cần thiết khác. 

Thứ sáu, hoàn thiện và tăng cường công tác thanh tra thuế chống chuyển giá

- Ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá

Nội dung quy trình thanh tra có thể bổ sung thêm các bước phân tích hồ sơ theo các bước: 

Bước 1- Phân tích hồ sơ kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Mẫu 
01-Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP cùng với Tờ khai quyết toán thuế TNDN 
do NNT gửi tới:

Bước 2 - Phân tích hồ sơ NNT nộp bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế:

Bước 3- Tham vấn trước thanh tra:

Trường hợp quá 15 ngày theo quy định phải nộp hồ sơ mà NNT không cung cấp hồ sơ theo 
yêu cầu hoặc cung cấp hồ sơ nhưng không đủ căn cứ thuyết phục giá đã xác định thì Cơ quan thuế 
thông báo yêu cầu cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (trừ trường hợp  được miễn kê 
khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 11 Nghị định 20/2017/
NĐ-CP), tham vấn trước khi tiến hành thanh tra giá tại trụ sở NNT. Thời hạn cung cấp hoàn chỉnh 
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và tham vấn không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được 
văn bản yêu cầu của Cơ quan thuế. Trường hợp NNT có lý do chính đáng thì thời hạn cung cấp 
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được gia hạn 01 lần không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
hết hạn.

Bước 4- Thanh tra thuế về chuyển giá tại doanh nghiệp

Nếu qua quá trình tham vấn về giá chuyển nhượng giữa cơ quan thuế và NNT và qua hồ sơ, 
tài liệu giải trình của NNT không có đầy đủ cơ sở chứng minh giá chuyển nhượng giữa doanh 
nghiệp với các bên liên kết được xác định lại theo giá tương đương với giá thị trường trước khi xác 
định thuế TNDN, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp theo 
trình tự và quy định của Luật Quản lý thuế.

- Tăng cường hợp tác, kiểm tra đồng thời

Kiểm tra thuế đồng thời là hình thức hỗ trợ song phương, được áp dụng trong các vấn đề quốc 
tế rộng lớn, hình thức này tạo điều kiện cho hai hay nhiều cơ quan thuế các nước hợp tác trong 
điều tra thuế. Các cuộc kiểm tra thuế đồng thời đặc biệt cần thiết trong trường hợp thông tin quan 
trọng liên quan đến điều tra thuế được thu thập từ nước thứ ba, do đó các cuộc kiểm tra thuế đồng 
thời giúp cho việc trao đổi thông tin hiệu quả và kịp thời hơn.  Khi cần có sự hợp tác kiểm tra thuế 
đồng thời, cơ quan thuế các quốc gia liên quan cần có kế hoạch trao đổi thông tin và hợp tác giữa 
các quốc gia nhằm tìm ra các trường hợp có thời kỳ kiểm tra thuế trùng nhau và nhằm đồng nhất 
về thời kỳ kiểm tra những vấn đề này có thể được hạn chế.

Thứ bảy, đào tạo kiến thức chuyển giá và kỹ năng thanh tra chống chuyển giá cho đội ngũ 
công chức thuế làm công tác thanh tra chống chuyển giá.

Tại cơ quan thuế các tỉnh, thành phố một số địa phương đã  có tổ chuyên trách về thanh tra 
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chống chuyển giá. Nguồn nhân lực của các tổ chuyên trách chủ yếu là những kiểm tra viên thuế có 
kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, có kỹ năng phân tích dữ liệu, sử dụng được ngoại 
ngữ.. 

Vì vậy, để chống chuyển giá trong quản lý thuế TNDN, việc nghiên cứu đào tạo mới, đào tạo 
lại cho công chức thanh tra, kiểm tra thuế đặc biệt  là ở bộ phận chuyên trách  thanh  tra thuế về 
chuyển giá ở Cục thuế các địa phương về kỹ năng nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng là hết 
sức cần thiết.

Về giảng viên đào tạo: Giảng viên đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng 
có thể mời các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia trong nước. 

Muốn chống chuyển giá phải đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng công chức hiểu được chuyển 
giá, nhận biết được các hoạt động chuyển giá. Nâng cao chất lượng công chức bộ phận chuyên 
trách thanh tra chuyển giá bằng biện pháp mời các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước 
có kinh nghiệm về hoạt động chuyển giá để đào tạo cả về mặt lý luận và thực tiễn chuyển giá, kỹ 
năng thanh tra thuế chống chuyển giá sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động chống chuyển giá trong quản 
lý thuế ở cơ quan thuế địa phương phát triển đúng hướng, phát huy hiệu quả trong công tác chống 
chuyển giá.

Thứ tám, xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá rủi ro để phân tích, lựa chọn và xác 
định chính xác doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Tổng cục thuế cần xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá rủi ro để phân tích, lựa chọn 
và xác định chính xác doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.. Phân loại và đánh giá doanh nghiệp 
FDI theo các tiêu chí cơ bản như: doanh thu, số nộp ngân sách/tổng doanh số, tổng tiền công/thu 
nhập khai thuế, chính sách ưu đãi đang được hưởng, số lượng lao động trong doanh nghiệp... Cùng 
với đó, ưu tiên kiểm tra và rà soát đối với các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, 
không phát sinh doanh thu; hoặc các doanh nghiệp đang thua lỗ nhưng tiếp tục tăng vốn đầu tư và 
mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp độc lập theo từng 
ngành nghề kinh doanh có rủi ro cao trong quản lý giá chuyển nhượng và danh mục giá giao dịch 
trên thị trường của một số hàng hoá chủ yếu trên cơ sở tham khảo giá hàng hoá cùng loại tại các 
nước trong khu vực và trên thế giới làm cơ sở chung cho các Cục thuế sử dụng, phân tích rủi ro 
trong công tác quản lý giá chuyển nhượng; xử lý thông tin thu thập được phục vụ cho công tác 
quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá và lưu trữ hồ sơ theo qui định.

Áp dụng phổ biến việc sử dụng tiêu chí đánh giá rủi ro để phân tích, lựa chọn, lập kế hoạch, 
kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt hiệu quả cao. Từ đó, các cấp trong ngành thuế xây 
dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT được chính xác, sát thực tế, tiết kiệm thời gian. 

Tăng cường, đôn đốc giám sát doanh nghiệp kê khai giao dịch liên kết theo qui định tại Thông 
tư 66/2010/TT-BTC: kê khai đầy đủ các giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT theo qui định. 
Đối tượng kê khai không chỉ là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà ngay cả các doanh 
nghiệp trong nước. Đây là tiền đề quan trọng để cơ quan thuế phân loại người nộp thuế. Từ đó, 
nhận dạng và định vị chính xác  các trọng tâm cần thanh tra.
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Xây dựng các mẫu khảo sát, hoặc phiếu điều tra để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo nhanh về 
các đối tác nước ngoài mà họ có quan hệ giao dịch. Đây cũng là những thông tin cần tập hợp vào 
dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra những năm sau.

Thứ chín, áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm kiểm soát giá hàng nhập khẩu, giá sản 
phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với đầu vào là máy móc thiết bị: 

Cần phải xây dựng ngay hệ thống cơ sở dữ liệu có tính lịch sử về giá giao dịch của các thiết 
bị mà nước ngoài đưa vào Việt Nam, tham khảo giá giao dịch của các loại thiết bị ở trên thị trường 
quốc tế. Tất cả các dự án đầu tư nước ngoài có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc thiết bị cần 
có qui định rõ cơ chế thẩm định giá trị đối với máy móc, thiết bị bao gồm: đơn vị được phép thẩm 
định, năng lực của đơn vị thẩm định, thời gian thẩm định, tiêu chuẩn thẩm định giá máy móc thiết 
bị được áp dụng bao gồm tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của Việt Nam... 

 Đối với nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu: 

 Cần xác định rõ giá nhập nguyên vật liệu có phải là giá trị thông thường của hàng hoá có 
thể được bán ở nước xuất khẩu. Cơ quan quản lý nhà nước cần có kế hoạch điều tra khảo sát ngay 
tại doanh nghiệp xuất khẩu nguyên vật liệu hoặc những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương 
tự cùng ở tại nước đó để hình thành bộ hồ sơ về các chi phí hợp lý của giá trị nguyên vật liệu đầu 
vào, làm cơ sở dẫn chứng cho việc xác định mức giá nhập khẩu hiện tại của nguyên vật liệu của 
các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có đúng giá trị thật hay đây là hành động chuyển giá.

 Đối với giá bán sản phẩm xuất khẩu:

 Khi doanh nghiệp FDI xuất khẩu sản phẩm tới những nước được coi là thiên đường của 
thuế Thu nhập doanh nghiệp hoặc những doanh nghiệp có mối quan hệ về lợi ích kinh tế như cùng 
nằm trong một tập đoàn, có vốn góp cổ phần, cơ quan thuế cần điều tra kiểm soát kỹ lưỡng giá bán, 
đặc biệt khi giá bán nhỏ hơn giá vốn hàng bán của sản phẩm.
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KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI - 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
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Nguyễn Thị Mai Hương**

TÓM TẮT: Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề toàn cầu và hoạt động kinh doanh của các tổ chức 
gây ra thiệt hại về môi trường đã tạo nên sự chú ý ngày càng tăng. Ở cấp độ quốc tế, các vấn đề liên quan 
đến sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đã trở thành một phần của chương trình 
nghị sự trong các diễn đàn. Việc nghiên cứu, triển khai áp dụng kế toán quản trị môi trường vào Việt Nam 
còn khá mới mẻ. Hầu hết DN chưa quan tâm nhiều đến kế toán quản trị môi trường, chưa bố trí cán bộ 
kế toán chuyên trách để tính toán các khoản chi phí, lợi ích môi trường và vẫn duy trì hệ thống kế toán 
truyền thống, chưa tích hợp các thông tin của kế toán quản trị môi trường vào hệ thống kế toán chung. 
ECMA đang được coi là lĩnh vực mới trong cả nghiên cứu và thực hành quản lý. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ ra 
kinh nghiệm áp dụng ECMA của một số quốc gia điển hình trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ và Anh, 
điều này sẽ cung cấp cho Việt Nam bài học kinh nghiệm để thúc đẩy thực hành ECMA.

Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán môi trường, quản trị, doanh nghiệp

Environmental pollution is becoming a global problem and the business activities of organizations causing 
environmental damage have created an increasing attention. At the international level, issues related to 
the balance between economic growth and sustainable development have become a part of the agenda 
in the forums. The research and implementation of environmental management accounting in Vietnam is 
new. Most of businesses have not paid much attention to environmental management accounting, have 
not arranged full-time accounting staffs to calculate environmental costs and benefits, still maintain the 
traditional accounting system, and have not integrated the information of environmental management 
accounting into the general accounting system. ECMA is considered as a new field in both research 
and practice management. Therefore, this article shows the experiences of applying ECMA from several 
countries in the world such as Korea, Japan, the USA and the UK and provides experience lessons for 
Vietnam to promote ECMA application.

Keywords: management accounting, environmental accounting, management, enterprises.

Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề toàn cầu và hoạt động kinh doanh của các tổ chức 
gây ra thiệt hại về môi trường đã tạo nên sự chú ý ngày càng tăng. Ở cấp độ quốc tế, các vấn đề 
liên quan đến sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đã trở thành một phần 
của chương trình nghị sự trong các diễn đàn. Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường, diễn ra tại 
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Stockholm năm 1972 đã chỉ rõ suy thoái môi trường trên toàn cầu và Hội nghị là một động lực cho 
chính phủ của hầu hết các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam ban hành các pháp lệnh kiểm 
soát ô nhiễm. Tiếp theo, Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất diễn ra vào năm 1992 ở Rio de Janeiro 
đã thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp không ngừng nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đạt tới 
hoạt động kinh doanh bền vững và giảm các tác động môi trường do họ gây ra. Kế toán quản trị 
chi phí môi trường - ECMA trở thành công cụ hữu ích để đáp ứng yêu cầu trên.

Ứng dụng của ECMA trong quản trị hoạt động môi trường đang ngày càng trở nên rõ ràng. 
Thực tế, ECMA đã thu hút sự chú ý và quan tâm ngày càng lớn và được đánh giá như là công cụ 
đắc lực để quản lý hoạt động. Tuy nhiên, ở đây xuất hiện sự thiếu hụt các nghiên cứu về ECMA tại 
Việt Nam. Có thể nói, kế toán quản trị chi phí môi trường không phổ biến tại các quốc gia Đông 
Nam Á và rất ít tài liệu về ứng dụng ECMA là sẵn có (Herzig cùng cộng sự (2012)). Với Việt Nam 
đó cũng không phải là ngoại lệ, ECMA đang được coi là lĩnh vực mới trong cả nghiên cứu và thực 
hành quản lý. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ ra kinh nghiệm áp dụng ECMA của một số quốc gia điển hình 
trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ và Anh, điều này sẽ cung cấp cho Việt Nam bài học kinh 
nghiệm để thúc đẩy thực hành ECMA.

1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG

Theo Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) thì kế toán quản trị môi trường được định nghĩa như 
sau: “Kế toán quản trị môi trường là quản lý hoạt động kinh tế và môi trường thông qua việc triển 
khai và thực hiện hệ thống kế toán và hoạt động thực tiễn phù hợp có liên quan đến vấn đề môi 
trường” (Nguồn: 1998)

Còn theo cơ quan Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, các nhóm chuyên gia đến từ 30 
quốc gia đã thống nhất về khái niệm của kế toán quản trị môi trường như sau: “Kế toán quản trị môi 
trường là việc nhận dạng, thu thập, phân tích và sử dụng hai loại thông tin cho việc ra quyết định 
nội bộ: Thông tin vật chất về việc sử dụng, luân chuyển và thải bỏ năng lượng, nước và nguyên 
vật liệu (bao gồm chất thải) và thông tin tiền tệ về các chi phí, lợi nhuận và tiết kiệm liên quan đến 
môi trường” 

KTQT môi trường mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp (DN), trong đó, phải kể đến 
những lợi ích cơ bản như sau:

- KTQT môi trường giúp DN nhận dạng đầy đủ, xác định chính xác và phân bổ đúng đắn các 
khoản chi phí môi trường, giúp cho việc định giá sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh chính 
xác. Căn cứ vào đó, DN có thể đưa ra những quyết định phù hợp về chiến lược sản phẩm cũng như 
đầu tư thiết bị và công nghệ.

- Việc áp dụng KTQT môi trường sẽ giúp nâng cao uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
DN. KTQT môi trường sẽ giúp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và toàn diện hơn để đo lường 
quá trình thực hiện, từ đó cải thiện hình ảnh của DN với các bên liên quan, giúp DN cải thiện quan 
hệ với chủ nợ, ngân hàng, cổ đông, khách hàng…

- Áp dụng KTQT môi trường giúp giảm giá thành sản xuất. Nếu thực hiện tốt KTQT môi 
trường, DN sẽ hạn chế được yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công bị tiêu 
hao trong quá trình tạo ra ô nhiễm, làm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng lợi thế cạnh tranh 
do giảm được giá thành sản phẩm.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA172

- Việc thực hiện tốt KTQT môi trường giúp nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định quan 
trọng như giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất tốt hơn, sạch 
hơn, đem lại những sản phẩm có chất lượng, dẫn đến làm giảm giá thành. Điều này sẽ giúp DN có 
lợi thế cạnh tranh về giá bán và lợi nhuận cao hơn, giảm được các vấn đề về mặt pháp lý.

- KTQT môi trường còn giúp cải tiến hệ thống hạch toán hiện có nhờ vào việc tổ chức hệ 
thống thông tin kế toán khoa học và gắn kết được các luồng thông tin từ các bộ phận của DN.

- KTQT chi phí môi trường giúp kiểm soát chi phí hoạt động và cải thiện môi trường nhờ vào 
việc kiểm soát chất thải gắn với nguồn phát sinh.

2. KINH NGHIỆM THỰC HÀNH ECMA TRÊN THẾ GIỚI

2.1. Kinh nghiệm tại Hàn Quốc

Kể từ năm 1990, kế toán môi trường đã nhanh chóng lan rộng như một công cụ hiệu quả để 
quản lý môi trường. Việc tăng áp lực từ bên ngoài đã buộc các công ty Hàn Quốc cần phải có sự 
quan tâm tích cực trong việc quản lý môi trường đặc biệt là quản lý chi phí môi trường. Sự gia tăng 
nhanh chóng về chi phí môi trường đã đặt yêu cầu cho các tổ chức phải tích hợp các khía cạnh môi 
trường vào quyết định quản lý ở tất cả các cấp độ. Trong bối cảnh này, kế toán quản trị chi phí môi 
trường được coi là một trong những công cụ quan trọng để quản lý môi trường thành công. Thực 
tế phản ánh rằng kế toán truyền thống đang theo dõi chi phí môi trường vào tài khoản chung, và 
nó không cung cấp đầy đủ và chính xác cho nhà quản lý đưa ra quyết định về thông tin liên quan 
đến quản lý môi trường. Vì vậy, việc chuyển dịch xu hướng từ quản lý tập trung vào lợi ích kinh 
tế hướng đến quản lý chú trọng vào hoạt động môi trường cho mục tiêu phát triển bền vững đã trở 
thành tất yếu để tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức. Các 
công ty đã đi đến một nhận thức rằng kế toán môi trường đóng một vai trò quan trọng không chỉ 
trong việc ngăn ngừa và hạn chế các tác động môi trường tiêu cực mà còn tạo điều kiện để phản 
ứng, hành động tích cực và chủ động hơn. Những thay đổi trong nhận thức đã yêu cầu chính phủ 
Hàn Quốc phải tìm ra phương tiện tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường và giảm thiểu 
rủi ro môi trường. Trong quá trình đó, họ bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của một chiến lược quản 
lý môi trường chủ động và báo cáo hiện trạng môi trường. Vì vậy, năm 2003, Bộ Môi trường Hàn 
Quốc (KMOE) đã công bố tài liệu “Hướng dẫn kế toán môi trường” để khuyến khích thúc đẩy 
thực hiện kế toán môi trường trong các tổ chức. Hướng dẫn đề xuất các định hướng cho việc đo 
lường và báo cáo chi phí môi trường.

Bên cạnh đó, từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2004, Viện chiến lược Môi trường - LGESI đã 
thực hiện dự án ECMA để phát triển các trường hợp nghiên cứu và phổ biến ECMA vào các ngành 
công nghiệp Hàn Quốc. Các công ty Hàn Quốc đã tham gia vào các dự án ECMA bao gồm: POSCO 
(Thép), LG, Hanwha (Hóa chất), Samsung, Hynix (Điện tử & Thiết bị bán dẫn), Korea Gas (Gas), 
Korea Water Resources (Nước), Yuhan - Kimberley (Giấy & Chăm sóc sức khỏe), Korean Airline, 
Asiana Airline (Hàng không), SK (Dầu), Aekyung (Tiện ích gia đình), Hyndai Motors (Ô tô). Mục 
đích của dự án là phát triển một phương pháp hữu ích nhằm đo lường chi phí môi trường một cách 
chính xác hơn và phổ biến thực hành một cách tốt nhất vào lĩnh vực công nghiệp Hàn Quốc. Việc 
quản lý chất lượng hoạt động môi trường là một phương pháp hiệu quả để duy trì quản lý kinh 
doanh. Nói cách khác, trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, một công ty có thể xác 
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định chính xác và đo lường các khoản đầu tư và chi phí liên quan đến hoạt động môi trường. Các 
hướng dẫn xác định chi phí môi trường như là nguồn lực được tiêu thụ bởi các hoạt động nhằm tối 
thiểu hóa tác động môi trường và tối đa hóa hiệu quả môi trường trong một thời gian nhất định. Vì 
vậy, LGESI đề nghị một phương pháp tiếp cận chi phí môi trường dựa trên hoạt động (ABC) cho 
công ty, bao gồm 4 loại chi phí sau: Chi phí hoạt động xử lý ô nhiễm, chi phí hoạt động phòng ngừa 
ô nhiễm, chi phí hoạt động các bên liên quan và chi phí khắc phục hậu quả, tuân thủ về môi trường.

Dự án nghiên cứu của LGESI đã ứng dụng ECMA vào một số ngành công nghiệp và đem lại 
những kết quả rất tích cực. Chẳng hạn, POSCO - một trong các nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, 
đầu tư môi trường đã chuyển từ thiết lập cơ sở vật chất cho xử lý ô nhiễm hướng đến việc ngăn 
chặn ô nhiễm tại nguồn. POSCO đã thu thập thông tin về chi phí môi trường từ những năm 1990, 
nhưng những thông tin bị giới hạn bởi chi phí hoạt động và duy trì liên quan đến xử lý ô nhiễm 
cuối đường ống. Vì vậy, năm 2002 công ty xem xét lại các tiêu chuẩn về kế toán môi trường cũng 
như phát triển hệ thống kế toán môi trường được liên kết với ABM (Hệ thống quản lý dựa trên hoạt 
động). Đối với dự án, một đội kiểm soát nhiệm vụ - TFT (Team Task Force) được thành lập bao 
gồm các nhân viên môi trường, thành viên trong nhóm quản trị dựa trên hoạt động (ABM), và các 
chuyên gia kế toán môi trường từ LGESI. Dự án được thực hiện gồm 4 giai đoạn: Xác định hoạt 
động môi trường, xác định chi phí môi trường ẩn trong các tài khoản chung, đo lường chi phí môi 
trường và phân bổ các chi phí đó cho các trung tâm trách nhiệm, tích hợp thông tin kế toán quản 
trị chi phí môi trường vào quyết định kinh doanh.

Các công ty Hàn Quốc đang trong một giai đoạn phát triển để thực hiện kế toán quản trị chi 
phí môi trường. Họ có tiềm năng lớn để thiết lập và phát triển kế toán quản trị chi phí môi trường 
bởi những nỗ lực và chính sách của chính phủ Hàn Quốc đã có những tác động hữu ích cho các 
công ty trong việc cố gắng thúc đẩy ứng dụng ECMA. Các trường hợp nghiên cứu về các tổ chức 
ứng dụng ECMA và các vấn đề được đề xuất dường như là một điểm khởi đầu tốt để chỉ ra một 
phương pháp hiệu quả nhằm ứng dụng kế toán môi trường ở các nước đang phát triển nói chung 
và Việt Nam nói riêng.

2.2. Kinh nghiệm tại Nhật Bản

Dự án “Thúc đẩy hạch toán môi trường doanh nghiệp và hệ thống báo cáo” do Cơ quan môi 
trường (JEA) cùng với Viện kế toán công chứng Nhật Bản, một số hội doanh nghiệp và các tổ chức 
khác thực hiện năm 1996 đã khởi đầu cho những sáng kiến nghiên cứu kế toán môi trường trong 
các doanh nghiệp nhằm tạo ra hệ thống các tiêu chuẩn kế toán môi trường trong đó bao gồm cả 
ISO 14001. Tháng 7 năm 1999, chính phủ Nhật Bản đã đề xuất việc đầu tư hạch toán môi trường 
như là một phần của sự cải cách chung nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho ngành công nghiệp Nhật 
Bản. Dự án chỉ ra các chi phí môi trường được phản ánh trong hệ thống kế toán gồm: Chi phí kiểm 
soát các tác động môi trường trong một khu vực kinh doanh, các chi phí quản lý, kinh doanh, các 
chi phí thiệt hại môi trường, các chi phí xã hội. JEA đã phát triển 3 khung tiêu chuẩn mà các tổ 
chức có thể sử dụng để báo cáo và mở rộng thông tin kế toán môi trường liên quan đến đầu tư môi 
trường và phát triển các công cụ phần mềm phục vụ cho kế toán môi trường. Kết quả là hơn 100 
công ty đã bước đầu làm quen với kế toán môi trường, trong đó hơn 70 công ty đã chính thức báo 
cáo thông tin kế toán môi trường, một vài chính quyền địa phương cũng đã bắt đầu làm quen với 
khái niệm kế toán môi trường.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA174

Hai hướng dẫn về kế toán môi trường của chính phủ Nhật Bản đã được phổ biến và công bố 
cho việc thực hành ở các doanh nghiệp, đó là hướng dẫn của Bộ Môi trường (MOE) và hướng dẫn 
của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI). Trong đó, hướng dẫn của bộ Môi trường 
nhấn mạnh việc áp dụng kế toán môi trường để công bố thông tin cho đối tượng bên ngoài, còn 
METI nhấn mạnh việc ứng dụng kế toán môi trường cho quản trị nội bộ bao gồm kế toán quản trị 
chi phí môi trường (ECMA).

MOE bắt đầu dự án kế toán môi trường đầu tiên của mình vào năm 1997 và phát hành các 
nguyên tắc kế toán môi trường năm 2000 (MOE, 2000). Nội dung cốt lõi của nguyên tắc kế toán 
môi trường là liên quan đến chi phí môi trường. Các nguyên tắc đặt ra và giải quyết bảy loại chi 
phí bảo vệ môi trường: Chi phí khu vực kinh doanh, chi phí đầu và cuối đường ống, chi phí hoạt 
động quản lý, chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí hoạt động xã hội, chi phí thiệt hại về môi 
trường và chi phí khác.

METI thành lập một Hiệp hội Quản lý Môi trường cho ngành công nghiệp (JEMAI) năm 
1999. JEMAI thực hiện nghiên cứu EMA giữa năm 1999 đến năm 2002, hỗ trợ bởi METI. Kết quả 
nghiên cứu được công bố trong Cuốn tài liệu mang tên “Công cụ kế toán quản trị môi trường” 
vào năm 2002. Sau khi hoàn thành dự án này, JEMAI thiết lập Trung tâm nghiên cứu Kế toán môi 
trường vào tháng 5 năm 2003 để giúp các tổ chức khuyến khích thực hiện kế toán môi trường. 
Trong phạm vi phát triển này, 6 trường hợp nghiên cứu tại Nhật được xem xét: Phân tích chi phí 
thông qua kế toán chi phí dòng vật liệu tại công ty dược phẩm Tanabe Seiyaku, Đánh giá hiệu quả 
môi trường thông qua chỉ số môi trường tại Công ty Canon, Hitachi, Nippon, Fujitsu, Ricoh. Dựa 
vào phạm vi cơ bản và phân định của kế toán quản trị chi phí môi trường, JEMAI đã nghiên cứu 
một số khía cạnh cho các trường hợp cụ thể.

Cuốn sách của METI là cuốn sách đầu tiên về ECMA tại Nhật Bản. Nó bao gồm bảy nội 
dung: Khuôn khổ cho kế toán quản trị môi trường; Thẩm định đầu tư vốn Môi trường; Chi phí quản 
trị môi trường; Kế toán chi phí dòng vật chất; Chi phí vòng đời sản phẩm; Đánh giá hiệu quả hoạt 
động môi trường; Phát triển bền vững. Bước ban đầu của METI là xúc tiến phổ biến các khái niệm 
và thực hành ECMA vào công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất. Việc áp dụng ECMA cho các công 
ty vừa và nhỏ được coi là một vấn đề quan trọng tiếp theo của dự án.

METI đặt trọng tâm vào phương pháp Kế toán chi phí dòng chảy vật chất. Đây là phương 
pháp được phát triển lần đầu tại Đức (Strobel và REDMANN, 2001), và được các nhà nghiên cứu 
giới thiệu công cụ này vào một số công ty Nhật Bản. Những nỗ lực thí điểm đã thành công, và 
MFCA dường như có tiềm năng trọng yếu. Một trong nghiên cứu trường hợp điển hình cho việc 
áp dụng MFCA là công ty điện tử Canon. Canon thực hiện MFCA từ hướng dẫn của METI cho 
một dây chuyền sản xuất một loại ống kính máy ảnh. Phân tích MFCA giúp giảm một lượng lớn 
tác động môi trường và giúp tiết kiệm chi phí bằng cách tái phân loại (tái chế) rác thủy tinh - được 
coi là một sự tổn thất về vật liệu. Dựa trên phân tích MFCA, Canon phối hợp với các nhà cung cấp 
sản xuất thủy tinh giới thiệu một loại vật liệu thủy tinh mỏng. Sau thành công ban đầu này, Canon 
cũng đã nỗ lực mở rộng MFCA cho toàn bộ công ty.

2.3. Kinh nghiệm tại Mỹ

Khi sự quan tâm của người sử dụng thông tin kế toán tới các vấn đề về môi trường ngày càng 
tăng, đòi hỏi các tổ chức phải từng bước công bố các thông tin môi trường. Tại các quốc gia phát 
triển như Mỹ, Nhật, châu Âu, các doanh nghiệp từng bước công khai các thông tin môi trường một 
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cách tự nguyện hoặc bắt buộc bên cạnh các thông tin tài chính được công bố hằng năm. Vì vậy, 
lĩnh vực kế toán môi trường đang ngày càng thu hút sự quan tâm của rất nhiều nước, đặc biệt là 
Mỹ, nơi có rất nhiều nghĩa vụ phát sinh từ việc xử lý các chất thải tồn dư do hoạt động của các tổ 
chức tạo ra trong thời gian dài.

Trong những năm 1970, một số quy định về công bố thông tin ô nhiễm môi trường đã được 
ban hành tại Mỹ. Năm 1973, Hiệp hội kế toán Mỹ (AAA) xác định một cách rõ ràng về cách thức 
mà vấn đề môi trường có thể giải quyết bằng kế toán quản trị. Tuy nhiên, AAA chỉ ra rằng họ còn 
nghi ngờ vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin về môi trường.

Cho đến năm 1980, môi trường và quản lý môi trường mới được kết nối với kế toán quản trị, 
và tiềm năng của kế toán quản trị trong việc quản lý các vấn đề môi trường đã được chỉ ra. Trong 
khoảng thời gian này, một số các quy định môi trường tại Mỹ đã có ảnh hưởng lớn đến hệ thống kế 
toán và báo cáo môi trường, ví dụ như việc thông qua các đạo luật về sửa đổi và tái phê chuẩn năm 
1986 của Mỹ (SARA). SARA không chỉ củng cố đạo luật về trách nhiệm pháp lý và bồi thường tác 
động môi trường toàn diện mà còn truyền cảm hứng cho các nhà lập pháp ở các nước khác, chẳng 
hạn như Canada và Anh để ban hành các quy định về môi trường. Thông qua các quy định môi 
trường ngày càng tăng lên, các nghiên cứu thí điểm đã được thực hiện để chứng tỏ tầm quan trọng 
của việc thực hành chương trình quản lý môi trường nhằm giúp giảm thiểu tác động môi trường 
và tạo ra lợi nhuận tài chính. Vì vậy, đòi hỏi hệ thống kế toán quản trị cần được hỗ trợ để xác định 
chi phí và lợi ích của chương trình quản lý môi trường. Điều này đã cung cấp một định hướng cho 
sự phát triển của ECMA.

Năm 1995, Ủy ban bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA) mở rộng khái niệm kế toán môi 
trường bao trùm cả ba lĩnh vực khác nhau: Kế toán môi trường cho kế toán thu nhập quốc dân, Kế 
toán tài chính môi trường và kế toán quản trị môi trường trong doanh nghiệp. Trong đó, nhiều sáng 
kiến EMA đã được tiến hành hoặc được hỗ trợ bởi Cơ quan này (USEPA), chẳng hạn như tài liệu: 
“Giới thiệu về kế toán môi trường như là một công cụ quản lý kinh doanh: Các thuật ngữ và nội 
dung chính” được xuất bản để giúp xác định các khái niệm và thuật ngữ quan trọng liên quan đến 
EMA và cung cấp một chương trình phân loại chi phí môi trường để đo lường và phân bổ chi phí 
môi trường. Cách thức phân loại này vẫn được sử dụng cho kế toán quản trị môi trường cả cấp độ 
doanh nghiệp và cấp độ quốc gia. Theo đó, USEPA đã phân loại chi phí môi trường thành 4 loại là 
Chi phí truyền thống, chi phí ẩn, chi phí ngẫu nhiên, chi phí hình ảnh, mối quan hệ, chi phí xã hội. 
Tuy nhiên danh mục về chi phí theo USEPA được xem xét lại khi xuất hiện các quan điểm khác 
nhau trong việc xác định và phân loại chi phí môi trường.

Phối hợp với Viện Tellus (một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1976, cũng là tổ 
chức quốc tế dẫn đầu trong các chiến lược môi trường và tài nguyên), USEPA cũng đã phát triển 
các nghiên cứu về xu hướng và thực hành trong các ngành công nghiệp và thực hiện các dự án thí 
điểm. Đặc biệt, USEPA tập trung phát triển phương pháp chi phí toàn bộ (TCA) như là một phương 
pháp được áp dụng để đánh giá dự án đầu tư môi trường. Rất nhiều khái niệm cơ sở và cách phân 
loại chi phí môi trường phục vụ cho phương pháp đánh giá tổng chi phí cùng với cách thức đánh 
giá tổng chi phí TCA đã được công bố. Trong giai đoạn thực hiện dự án, USEPA nghiên cứu các 
tình huống ở các công ty có quy mô lớn như Kế toán Xanh tại AT&T và kế toán chi phí đầy đủ tại 
Ontario Hydro. (Bartolomeo et al. 2000; Bennett & James, 2000).
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Nhiều nghiên cứu trường hợp về ECMA đã được áp dụng trong các tổ chức tại Mỹ với nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Kết quả nghiên cứu đều chỉ ra những lợi ích mà ECMA mang lại đó là: giúp 
một nhà máy sản xuất giấy thiết kế lại hệ thống tái chế nước thải thông qua áp dụng kế toán dòng 
chảy vật chất nhằm giảm lưu lượng nước thải, giảm nồng độ độc tố trong nước thải và giảm tổng 
lượng nước ngọt sử dụng, giúp quản lý chuỗi cung ứng tại công ty điện tử Raytheon từ việc áp 
dụng kế toán chi phí chu kỳ sống sản phẩm, giúp đánh giá kế hoạch thực hiện nguồn lực, đưa ra 
quyết định đầu tư, kiểm soát môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường qua việc ứng dụng 
kế toán chi phí đầy đủ tại một công ty hóa chất Ontario Hydro.

2.4. Kinh nghiệm tại Anh

Ở Anh, ECMA bắt đầu được chú ý từ những năm 90. Năm 1990, Anh xuất bản một  nghiên 
cứu về chi phí liên quan đến môi trường “The Costs to Industry of Adopting Environmentally 
Friendly Practices” do CIMA (Chartered Institute of Management Accountants - Hiệp hội kế toán 
quản trị công chứng Anh quốc) tài trợ. Cũng trong năm 1990, xuất hiện bài báo đầu tiên về quản 
trị kế toán có liên quan đến vấn đề môi trường là “Management Accounting for a Cleaner World”. 
Đến năm 1997, ấn phẩm đầu tiên về kế toán quản trị môi trường “Environmental Management: 
The Role of the Management Accountant” do CIMA tài trợ được xuất bản. Nhưng trên thực tế, 
bóng dáng EMA đã xuất hiện từ những năm 70. Cụ thể, năm 1974, một tổ chức mang tên “The 
Watt Committee on Energy” được thành lập nghiên cứu về vấn đề năng lượng, trong đó có những 
nghiên cứu liên quan đến kế toán quản trị và môi trường. Ví dụ, năm 1979, trong bản báo cáo số 6 
của Watt Committee có miêu tả quá trình kế toán và kiểm toán năng lượng và từ năm 1977-1984 
có những bài viết về cách kế toán và quản lý năng lượng sử dụng trong nhà máy,… Từ đó đến nay, 
Anh luôn dẫn đầu trên thế giới về số lượng ấn phẩm, bài viết,… về EMA cũng như có nhiều học 
giả nổi tiếng (Robert Gray, Jan Bebbington, Martin Bennett,…) nghiên cứu về vấn đề này. 

Một ứng dụng về EMA nổi bật ở Anh là “Sáng kiến hạch toán môi trường” do cơ quan môi 
trường của Anh đề xuất. Sáng kiến này có 3 mục tiêu: phát triển một hệ thống hạch toán môi trường 
bên trong quá trình quản lý tài chính của công ty; giảm tiêu thụ tài nguyên; thực hiện báo cáo các 
khoản tiết kiệm chi phí. Phương pháp luận dự trên một hệ thống theo dõi chi phí môi trường, phân 
biệt với chi phí điều hành, các chi phí hỗ trợ hành chính; kết nối dữ liệu tài chính với các thông tin 
định lượng khác nhau như dòng nguyên vật liệu.

ECMA tại Anh xuất phát từ việc phân tích các khía cạnh của môi trường và tác động môi 
trường. Khía cạnh môi trường được hiểu là các yếu tố của sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của tổ 
chức có thể tác động qua lại tới môi trường; còn tác động môi trường là những ảnh hưởng tới môi 
trường, dù là tốt hay xấu, do sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của tổ chức gây ra. Những khía cạnh 
môi trường được nghiên cứu chủ yếu là chất thải, năng lượng, nước; mà khía cạnh được quan 
tâm nhiều nhất là chất thải bởi theo Iceco MA1: 1% chất thải trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh và 
trên thực tế, chi phí cho xử lý chất thải là không hề nhỏ và luôn là gánh nặng lớn cho ngân sách. 
Thậm chí, Chính phủ Anh còn cho ra đời nhiều chính sách và các bộ luật, nghị định nhằm mục tiêu 
giảm thiểu chất thải như Đạo luật bảo vệ môi trường (Environmental Protection Act), Chiến dịch 
chất thải chính phủ (Government Waste Strategies), Thuế bãi rác (Landfill Tax),…Nói cách khác, 
ECMA được chú trọng nhiều vào nội dung PEMA, sử dụng nhiều các số liệu vật chất, dẫn đến sự 
tập trung của các công trình vào kế toán dòng chảy năng lượng và nguyên liệu, bảng đầu vào, đầu 
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ra số liệu hàng năm về ô nhiễm nước và không khí, chất thải rắn và ô nhiễm đất do phát triển các 
ngành công nghiệp. Vì vậy, các phương pháp được sử dụng phổ biến là kế toán dòng nguyên vật 
liệu, phân tích chu trình sống sản phẩm, kế toán chi phí dựa trên hoạt động, phân tích đầu vào-đầu 
ra,…

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Để thực hiện ECMA sẽ tốn thời gian, công sức, tiền bạc thậm chí trong ngắn hạn phần lợi ích 
mang lại có thể không đủ bù đắp cho chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Nhưng về dài hạn, ECMA sẽ 
mang lại nhiều lợi ích, giúp tiết kiệm chi phí, thu được lợi nhuận, có ảnh hưởng tích cực đến môi 
trường. ECMA là lĩnh vực kế toán chi phí chủ yếu cho doanh nghiệp nhưng không thể phủ nhận 
vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy ECMA, để đưa ra một số khuyến nghị về bài học kinh 
nghiệm tại Việt Nam về thực hiện kế toán quản trị chi phí môi trường, nhóm tác giả rút ra một số 
bài học kinh nghiệm cho việc đẩy nhanh ứng dụng kế toán quản trị chi phí môi trường như sau:

3.1. Về phía cơ quan Nhà nước

ECMA mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp như: phân bổ chi phí chính xác, thiết kế 
sản phẩm, dây chuyền thân thiện môi trường, sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí, gia 
tăng cả hiệu quả kinh tế và môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, có thể kết 
luận rằng chính phủ nên nhận ra sự cần thiết phải thúc đẩy ECMA. Một khi chính phủ hiểu và nhận 
ra những lợi ích của ECMA thì họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và triển khai, có 
như vậy động lực để thực hiện ECMA mới được tạo ra.

* Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể thực hiện một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy và thực 
hiện ECMA như: Cấp giấy chứng nhận về môi trường mà nếu thiếu nó các doanh nghiệp không 
thể thành lập được, cấp giấy chứng nhận môi trường hàng năm về giải phóng mặt bằng để làm rõ 
vấn đề dòng chảy vật chất của vật liệu, cấp giấy chứng nhận môi trường làm rõ việc bổ sung, thay 
thế máy móc thiết bị sẽ không cản trở quá trình lưu thông và không ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn 
nguyên liệu; Ban hành tài liệu hướng dẫn ECMA, đưa ra những nghiên cứu trường hợp cho việc 
ứng dụng ECMA; Xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến ECMA; Cung cấp tài liệu 
hướng dẫn đánh giá tác động môi trường (EIA); Giới thiệu các ưu đãi cho các công ty đạt hiệu quả 
môi trường.

* Bộ Khoa học Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng các dự án khoa học trong lĩnh vực sản xuất 
theo hướng tiết kiệm nguồn lực, tận dụng phế thải, thiết kế công nghệ mới vừa nâng cao hiệu quả 
kinh tế vừa bảo vệ môi trường; Phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên 
cứu bổ sung hoàn thiện bộ tiêu chuẩn về ECMA phù hợp với yêu cầu phát triển.

* Bộ Tài chính

Do Bộ Tài chính là cơ quan chính phủ có thẩm quyền cao liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế 
toán, nên nó phải là cơ quan đi đầu trong việc nhận thức và hiểu được lợi ích của ECMA. Vì vậy, 
Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ TN & MT, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn và 
quy chuẩn chung về ECMA, thiết lập chuẩn mực kế toán môi trường bắt buộc; Xây dựng nguyên 
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tắc kế toán các khoản chi phí môi trường nhằm quản lý và hạch toán thống nhất giữa các doanh 
nghiệp trong toàn ngành; Thống nhất mẫu biểu chi phí môi trường, báo cáo môi trường và hướng 
dẫn cụ thể với từng doanh nghiệp; Sử dụng báo cáo chi phí môi trường để quản lý và đưa ra quyết 
định mang tính bền vững cho ngành công nghiệp.

3.2. Về phía doanh nghiệp

Các nhà quản lý chịu trách nhiệm cho việc thiết lập và thiết kế tầm nhìn và sứ mệnh của tổ 
chức họ. Vì vậy, họ có thể phát triển các chương trình chính sách phù hợp với nhiệm vụ cho mục 
tiêu phát triển bền vững. Thông qua các dự án về ECMA đề cập ở trên, một số điều kiện quan trọng 
được phát hiện để giới thiệu và triển khai thực hiện ECMA đó là:

Cam kết của người quản lý cấp cao về ECMA: Thực hiện các dự án ECMA, cần phải nhận 
thức rõ tầm quan trọng của ECMA và cam kết của nhà quản lý cấp cao về ý thức, trách nhiệm môi 
trường cũng như thông tin môi trường. Nếu không có sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà quản trị 
nội bộ, thì việc thực hiện các dự án ECMA sẽ đối mặt với nhiều thách thức và những khó khăn.

Thiết lập mối quan hệ giữa các phòng ban: Để thu thập các thông tin cần thiết, yêu cầu có 
sự tham gia của các phòng ban. Nhìn chung, thông tin về chi phí môi trường được thu thập dựa 
trên bộ phận môi trường, tuy nhiên bộ phận này lại không có kiến thức chuyên môn về thực hành 
kế toán. Ngược lại, bộ phận kế toán lại không thực sự có một sự hiểu biết đúng đắn về môi trường, 
giám đốc tài chính và kế toán trưởng thường duy trì vị trí bảo thủ về việc thay đổi tiếp cận hệ thống 
kế toán quản trị môi trường. Do đó, để đo lường và phân bổ chi phí môi trường có hiệu quả, các bộ 
phận cần hợp tác chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là khuyến khích bộ phận kế toán tích cực tham gia 
vào các dự án ECMA.

Quy định về tính hiệu quả và chia sẻ mục tiêu: Thông thường, các thành viên có trách nhiệm 
càng cao thì hiệu quả hoạt động của các dự án ECMA càng tốt. Điều quan trọng là phải có một 
đội ngũ phù hợp và tất cả các thành viên chia sẻ các mục tiêu dự án. Một đội kiểm tra (Team Test 
Force - TTF) lý tưởng là một đội mà các bộ phận môi trường, kế toán và kỹ thuật được tham gia 
như là các thành viên quan trọng.

Nâng cao hiểu biết về ECMA cho các nhân viên trong doanh nghiệp: Để tận dụng thành 
công những thông tin về chi phí môi trường, hoạt động quản lý của công ty cần thiết phải có một sự 
hiểu biết chung về tầm quan trọng và tính hữu ích của ECMA. Ở giai đoạn đầu của dự án, tiến hành 
một chương trình đào tạo ECMA sẽ là một phương pháp hiệu quả để có được nhận thức chung. 
Việc thiết lập một kế hoạch chi tiết về cách sử dụng thông tin kế toán quản lý môi trường nên được 
ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, việc đào tạo nhân viên để am hiểu về kế toán quản trị môi trường cũng 
như có kiến thức chuyên môn về báo cáo môi trường và thẩm định tài chính liên quan đến môi 
trường là điều cần thiết.

4. KẾT LUẬN

Hiện nay, bảo vệ môi trường đang được coi là một trong những vấn đề cấp thiết của toàn nhân 
loại. Dưới sự ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, thực trạng môi trường ở các 
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang có chiều hướng đi xuống, biểu hiện ở những hiện 
tượng môi trường cực đoan như nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao, mưa lũ lớn và liên tục,…
Nguyên nhân chính là do sức ép từ quá trình phát triển KT - XH đã và đang tiếp tục làm gia tăng 
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nhiều áp lực đối với môi trường, gây ra không ít vấn đề bức xúc về môi trường, tác động tới sức 
khỏe cộng đồng, ảnh hưởng và làm thiệt hại đến kinh tế, làm gia tăng các xung đột liên quan đến 
môi trường trong xã hội. Trong đó, thành phần gây ô nhiễm môi trường nặng nhất chính là các 
doanh nghiệp sản xuất chỉ vì chạy theo lợi nhuận mà hy sinh môi trường. Chính vì vậy, kế toán 
quản trị chi phí môi trường (ECMA) ra đời như một phương pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp 
giải quyết được bài toán về bảo vệ môi trường.

Trong tương lai không xa, doanh nghiệp có chỉ số cạnh tranh cao nhất chính là doanh nghiệp 
đạt được yêu cầu về kinh doanh bền vững, nghĩa là đảm bảo cân bằng ba yếu tố: kinh tế, môi 
trường và trách nhiệm xã hội. ECMA giúp các doanh nghiệp tính toán chính xác và đầy đủ hơn 
chi phí môi trường, từ đó hỗ trợ các nhà quản trị trong việc ra quyết định và hoạch định chiến lược 
kinh doanh. Như vậy, với phương pháp luận tiếp cận có hệ thống của kế toán quản trị môi trường 
và những lợi ích mà nó mang lại, rõ ràng đây là một bộ công cụ rất hữu hiệu để hỗ trợ các doanh 
nghiệp đạt được yêu cầu này. Qua đó, ECMA cũng giúp Chính phủ trong vấn đề BVMT, khắc phục 
sự cố môi trường và xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường. Dù đem lại nhiều lợi ích nhưng 
thực tế là ECMA ở Việt Nam còn khá mới mẻ, vì vậy, cần thiết phải học hỏi kinh nghiệm từ những 
nước đi trước đã thành công trong ứng dụng ECMA như Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc. Các trường 
hợp nghiên cứu thí điểm, bài học kinh nghiệm ở các quốc gia trong việc thực hành ECMA và các 
vấn đề được đề xuất được xem như là một điểm khởi đầu tốt để chỉ ra một phương pháp hiệu quả 
nhằm ứng dụng ECMA cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
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TÓM TẮT: Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng trong phân tích tình hình kinh doanh 
của các doanh nghiệp nhằm ra các quyết định về đầu tư và cho vay. Đặc điểm về môi trường 
kế toán nói chung và thị trường vốn nói riêng có ảnh hưởng đáng kể đến các quy định kế toán. 
Bài báo dưới đây xem xét sự phát triển các quy định về kế toán và báo cáo tài chính của các nước 
nhằm mục tiêu thu hút vốn đầu tư cũng như tăng cường huy động vốn của các nước.

Từ khóa: thị trường vốn, báo cáo tài chính, thu hút vốn đầu tư

ABTRACT:  Financial reporting is an important tool in analyzing the business situation of businesses in order 
to make investment and loan decisions. Characteristics of the accounting environment in general and the 
capital market in particular have a significant influence on the accounting regulations. The following article 
examines the development of countries’ regulations on accounting and financial reporting with a view 
to invest investment capital as well as increasing the mobilization of capital from other countries.

Keywords: Capital markets, financial statements, attracting investment.

Nguồn vốn của doanh nghiệp có thể đến từ nhà nước (các doanh nghiệp nhà nước), ngân 
hàng, thị trường chứng khoán. Việc nguồn vốn chính của loại hình doanh nghiệp chủ đạo của một 
quốc gia đến từ đâu có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kế toán và kiểm toán của quốc gia đó. 
Các trường hợp dưới đây làm rõ nhận định trên.

Tại Anh trước đây, theo David Alexander (2006) báo cáo tài chính của Anh áp dụng những 
chính sách kế toán không thống nhất được lựa chọn bởi nhà quản lý và phải được kiểm toán viên 
phê duyệt. Nhu cầu về thị trường vốn và hàng hóa dẫn tới việc Anh hội nhập với phần còn lại của 
châu Âu. Với việc gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ năm 1970, các dự thảo về các quy 
định chung về định hướng báo cáo tài chính chung cho toàn Châu Âu có tên là Fourth Directive do 
Liên minh châu Âu ban hành đã được nước Anh sửa đổi và ban hành vào năm 1974. Các sửa đổi 
về quy định này ở Anh bao gồm: giới thiệu khái niệm “quan điểm trung thực và hợp lý” được xây 
dựng như một nguyên tắc chủ yếu của việc lập báo cáo tài chính. Nếu có các quy định khác trong 
Fourth Directive mâu thuẫn trong việc đạt được nguyên tắc “trung thực hợp lý” thì quy định đó bị 
bỏ qua. Các nước EU khác cũng đồng thời tập trung thúc đẩy sự phát triển của chuẩn mực kế toán 
châu Âu, bổ sung vào các chuẩn mực quốc gia và quốc tế. Như vậy việc Anh gia nhập Liên minh 
châu Âu không chỉ ảnh hưởng đến các chuẩn mực kế toán Anh có những điểm tiếp cận tương đồng 
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với kế toán các nước châu Âu mà đồng thời cũng thúc đẩy việc các quốc gia EU khác phát triển hệ 
thống chuẩn mực kế toán theo hướng được chấp nhận chung thay vì hệ thống chuẩn mực kế toán 
theo từng quốc gia. Tuy nhiên các quy định của Fourth Directive không mang tính bắt buộc cao vì 
văn bản này cho phép nhiều tùy chọn về các chuẩn mực kế toán. Năm 1973, Ủy ban Chuẩn mực 
Kế toán Quốc tế (IASC) được thành lập tại London cũng là năm Anh gia nhập EU, nhằm hướng 
đến việc phát triển hệ thống chuẩn mực được chấp nhận chung ở các quốc gia. Khác với Fourth 
Directive các Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành bởi IASC có tính pháp lý cao hơn, các nước 
thành viên cần phải tuân thủ.

Tại Đức, nhu cầu hình thành hệ thống chuẩn mực chung cũng rất khẩn thiết. Nhất là khi nhu 
cầu về tài chính và công nghiệp hóa gia tăng khi nước Đức được thống nhất vào năm 1991. Quốc 
gia Đức khi đó cần nhu cầu tài chính rất lớn để đầu tư phát triển các khu vực lạc hậu của Đông 
Đức mới sát nhập và nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được hết. Vì thế nước Đức tìm đến thị 
trường vốn ở Mỹ. Các công ty của Đức có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ để huy 
động vốn. Điều này làm nảy sinh nhu cầu về việc các công ty này lập báo cáo tài chính đầy đủ theo 
những quy tắc kế toán được chấp nhận chung ở Mỹ - US GAAP. Ví dụ như trường hợp công ty 
Daimler-Benz đã sử dụng các tài khoản kế toán của Mỹ và lập báo cáo tài chính theo US GAAP để 
đăng ký niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York vào năm 1993. Các công ty của châu 
Âu đã tiếp tục quá trình này. Báo cáo tài chính của các công ty này tiếp cận dần đến US GAAP (hệ 
thống chuẩn mực Châu Âu không thể gây ảnh hưởng) vì nhu cầu huy động vốn từ thị trường Mỹ. 
Trước đây, các quy định về kế toán của Đức như trong luật công ty Đức thường có các quy định rất 
thận trọng ví dụ về các quy tắc định giá, và hình thức được quy định chi tiết, Moller, P (2006). Tuy 
nhiên điều này đã thay đổi khi nước Đức gia nhập EU và nhu cầu tìm kiếm về vốn từ thị trường 
chứng khoán Mỹ. Lý do về hiện trạng trên là đặc điểm về hiện trạng thị trường vốn ở Đức: khác 
với nước Mỹ nguồn vốn đầu tư chủ yếu cho các công ty Mỹ đến từ thị trường chứng khoán; còn 
ở Đức nguồn vốn trong nước của các công ty Đức được huy động chủ yếu qua các khoản vay từ 
Ngân hàng. Điều này ảnh hưởng đến mục đích của các báo cáo tài chính của các công ty Đức trước 
đây. Các nguyên tắc kế toán của Đức bị ảnh hưởng theo hướng thận trọng, đó là: đảm bảo trả được 
nợ phải trả bằng tài sản hiện có của doanh nghiệp. Để đảm bảo giảm thiểu rủi ro của việc trả nợ thì 
giá trị tài sản được đánh giá một cách thận trọng, không được lựa chọn các định giá quá lạc quan. 
Bên cạnh đó, các khoản thu nhập cũng phải được trình bày một cách thận trọng, nhất là các khoản 
thu nhập dùng để phân phối cổ tức cho cổ đông không được quá lạc quan nhằm đảm bảo giảm thiểu 
sự rủi ro của việc trả nợ sau này. Bởi nếu báo cáo lợi nhuận lạc quan dẫn đến chia cổ tức nhiều 
hơn dẫn đến tài sản đảm bảo cho việc trả nợ ít đi, đồng nghĩa với rủi ro trả nợ cao lên. Chỉ sau khi 
thống nhất, các công ty Đức mới có nhu cầu gia tăng đáng kể từ thị trường vốn quốc tế bởi sự thiếu 
hụt nguồn cung vốn trong nước. Khi huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế, nhất là từ thị trường 
chứng khoán Mỹ, để thu hút được các nhà đầu tư đơn lẻ hay tổ chức, nhu cầu về các báo cáo lợi 
nhuận có tính “hợp lý” được đề cao hơn. Hay là rộng hơn thì nhu cầu lập báo cáo tài chính chuyển 
sang hướng phục vụ người sử dụng là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán gia tăng. Một 
điểm nữa, ảnh hưởng đến tính thận trọng của kế toán Đức đấy là mối quan hệ với Thuế. Sự thận 
trọng ở đây thể hiện ở điểm các chi phí của kế toán cần được ghi chép “thận trọng” theo hướng phù 
hợp với các chi phí được khấu trừ của luật Thuế của nước Đức, hay vai trò của kế toán có thêm vai 
trò là căn cứ để tính thuế. Vì vậy sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và lợi nhuận thuế là ít, sự cần 
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thiết tính toán các khoản thu nhập hoãn lại là không nhiều. Điều này vẫn còn ảnh hưởng đến việc 
trình bày báo cáo tài chính ở các công ty Đức kể cả trong trường hợp nước Đức hội nhập với thị 
trường vốn quốc tế. Đó là với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của Đức cũng như 
ở nước ngoài thì việc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất được yêu cầu tuân theo chuẩn mực lập 
và trình bày báo cáo tài chính IFRS hoặc các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung khác ở các 
nước như US GAAP. Còn các công ty không niêm yết thì nhu cầu lập báo tài chính vẫn dựa trên 
các nguyên tắc thận trọng của kế toán Đức nhằm mục tiêu đồng thời là cơ sở tính thuế.

Tại Mỹ, các quy định kế toán được thiết lập bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính Mỹ 
(FASB) và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC). SEC, tất nhiên với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu 
tư, có thẩm quyền rất lớn trong việc yêu cầu trình bày báo cáo tài chính của các công ty niêm yết 
trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Quan điểm của SEC về thông tin tài chính có chất lượng cao 
là thông tin khiến các nhà đầu tư có thể so sánh được các công ty với nhau. Với quan điểm như 
vậy, mặc dù có nhu cầu hội tụ với các chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính IFRS của IASC, SEC 
vẫn có yêu cầu về đối chiếu với các công ty niêm yết từ nước ngoài vào có sử dụng IFRS. Công 
việc này nhằm nâng cao tính so sánh giữa báo cáo tài chính của các công ty Mỹ được lập theo US 
GAAP với báo cáo tài chính các công ty khác của nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Mỹ nhưng được lập theo IFRS. SEC xem xét tỉ mỉ trung thực, hợp lý và thống nhất theo IFRS của 
các công ty nước ngoài và đối chiếu với US GAAP. Tuy nhiên, các quy định về việc đối chiếu này 
đang có xu hướng bị loại bỏ vì không cần thiết. Bởi dưới áp lực của SEC, FASB và IASB đã tập 
trung cố gắng loại bỏ sự khác biệt giữa US GAAP và IFRS, ví dụ như liên quan đến các chuẩn mực 
về đầu tư bất động sản; lựa chọn giá trị hợp lý; chi phí đi vay; giảm giá trị tài sản. 

Tại Nhật Bản, theo Rimmel (2006) loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất của quốc gia này 
là một nhóm các doanh nghiệp liên kết với nhau và bị chi phối bởi các ngân hàng lớn. Điều này 
tất nhiên chi phối đến việc thiết lập các chuẩn mực kế toán quốc gia của Nhật, bởi các quy định sẽ 
hướng đến loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất. Việc kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng với 
các doanh nghiệp dẫn đến sự phát triển của các công ty cổ phần bị sở hữu chéo. Với một hệ thống 
doanh nghiệp có tính đóng, bảo mật và bị chi phối của các ngân hàng như vậy, kế toán của Nhật 
được cho là có tính bảo thủ, thận trọng cao. Điều này thể hiện trong các nguyên tắc kế toán của các 
nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) ở Nhật, cụ thể trong nguyên tắc giá gốc và ghi 
nhận thu nhập. Thu nhập kế toán ở Nhật có thông lệ được ghi nhận giảm. Ví dụ bởi việc các công 
ty Nhật ước tính thời gian sử dụng của các tài sản cố định khác ngắn; đồng thời phương pháp khấu 
hao theo số dư giảm dần khá phổ biến. Một ví dụ khác đó là GAAP Nhật cho phép các công ty Nhật 
trích lập hàng loạt các khoản dự phòng cho các chi phí tiềm tàng trong tương lai. Trong khi tính 
hữu ích cho việc ra quyết định là một trong những mục tiêu chính của việc lập báo cáo tài chính ở 
các nước phương Tây thì ở Nhật đề cao mục đích lập báo cáo tài chính phục vụ chức năng quản lý. 

Tại Trung Quốc, sau khi thành lập chính phủ Trung Quốc thiết lập chính sách kinh tế dựa vào 
sở hữu công (mà đại diện là các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã) và việc quản lý tập trung 
tất cả các nguồn lực kinh tế. Tuy nhiên mô hình này không hiệu quả trong thập kỷ 90 với việc làm 
ăn thua lỗ của hàng loạt doanh nghiệp nhà nước. Điều này dẫn đến nhu cầu cải cách nền kinh tế 
của Trung Quốc theo kinh tế thị trường dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. Sự cải cách 
trên làm nảy sinh nhu cầu về vốn và công nghệ cao để đầu tư của Trung Quốc. Do đó, chính phủ 
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Trung Quốc tạo ra các chính sách mở cửa nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 
Thị trường vốn Trung Quốc là mới và tương đối nhỏ: các thị trường chứng khoán Thâm Quyến và 
Thượng Hải được thành lập trong những năm 1990 và bị kiểm soát bởi nhà nước. Nên đầu tư dài 
hạn vào các chứng khoán của Trung Quốc là xu hướng đầu tư ít được chú ý hơn đầu cơ. Thời gian 
nắm giữ cố phiếu của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc là ngắn từ vài ngày 
đến một vài tháng. Với sự phát triển nóng ban đầu của các thị trường chứng khoán mới thành lập, 
các nhà đầu tư chủ yếu mong muốn đạt được lợi nhuận ngắn hạn do chênh lệch giá cổ phiếu chứ 
không phải từ lợi tức được chia từ lợi nhuận của các công ty. Vì vậy, nhu cầu phân tích tình hình 
hoạt động của công ty niêm yết dựa vào các dữ liệu cơ bản trên báo cáo tài chính ở Trung Quốc là 
ít. Tính hiệu lực, sự tin cậy và độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty ít có tầm 
quan trọng với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Các chính sách kế toán 
trước cải cách kinh tế của Trung Quốc chủ yếu đơn giản và phục vụ cho việc báo cáo theo các kế 
hoạch kinh tế của nhà nước. Hệ thống kế toán trước đây của Trung Quốc chỉ có chức năng cung 
cấp thông tin cho chính phủ. Tuy nhiên từ khi cải cách và mở cửa nền kinh tế, với nhu cầu hỗ trợ 
thị trường hoạt động một cách có trật tự và hiệu quả, hoạt động kế toán và kiểm toán được kích 
thích tăng trưởng mạnh bởi: cơ cấu sở hữu của các tổ chức, công ty chuyển từ nhà nước sang tư 
nhân (cải tổ doanh nghiệp nhà nước theo hướng công ty cổ phần); nhu cầu kiểm toán báo cáo tài 
chính hằng năm của các công ty liên doanh liên kết nhằm khai thuế thu nhập cũng như xác minh 
các khoản vốn góp của các bên; sự ra đời của thị trường chứng khoán Trung Quốc dẫn tới nhu cầu 
đánh giá hoạt động của các công ty niêm yết thông qua báo cáo tài chính của các công ty này, Wei-
Guo Zhang and De-Ming Lu (2006).

Kết luận, như vậy đặc điểm thị trường vốn có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển nói 
chung của kế toán và các chính sách cụ thể về kế toán kiểm toán nói riêng. Nhu cầu về báo cáo tài 
chính nảy sinh từ hoạt động cho vay và đầu tư. Với các quốc gia mà nguồn vốn của doanh nghiệp 
chủ yếu đến từ ngân hàng thì các nguyên tắc kế toán có xu hướng thận trọng trong việc đánh giá 
tài sản và ghi nhận thu nhập. Ở phía đối diện, ở các quốc gia có thị trường chứng khoán lâu đời 
và nhu cầu về vốn của doanh nghiệp có thể huy động phần lớn từ thị trường chứng khoán thì các 
nguyên tắc kế toán đề cao tính trung thực hợp lý trong việc ghi nhận thu nhập và yêu cầu cao về 
tính minh bạch và mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính. Với nhu cầu về vốn gia tăng, 
các công ty không chỉ tìm kiếm nguồn vốn trong nước mà từ nước ngoài (chủ yếu bằng việc niêm 
yết trên thị trường chứng khoán quốc gia khác), xu hướng hội nhập về thị trường vốn là tất yếu. 
Vì vậy xu hướng lập và trình bày báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán quốc tế được các 
quốc gia chấp nhận chung được đề cao. Tính minh bạch, mức độ công bố thông tin cũng như các 
nguyên tắc về giá trị hợp lý có thể là xu thế của các chính sách kế toán các nước trong tương lai.
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BÀN LUẬN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN 
KHI ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Phương Thảo*

TÓM TẮT:  Hiện nay, các nhà tuyển dụng không chỉ yêu cầu kế toán viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt 
mà còn cần có các kỹ năng để có thể ra quyết định về đạo đức. Đặc biệt, khi áp dụng IFRS vốn được 
xây dựng theo nguyên tắc, quá trình xử lý các giao dịch đòi hỏi kế toán phải am hiểu và có khả năng áp 
dụng các nguyên tắc một cách hiệu quả vào quá trình ra quyết định của cá nhân. Nhiều nghiên cứu thực 
nghiệm đã chứng minh mối quan hệ tuyến tính giữa lý luận đạo đức và hành vi đạo đức. Chứng tỏ tầm 
quan trọng của việc giảng dạy đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo kế toán. Song giáo dục đạo đức kế 
toán hiện còn nhiều tồn tại và chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết tổng hợp những đánh giá sơ bộ về 
giáo dục đạo đức kế toán hiện nay, chỉ ra những cách tích hợp nội dung giáo dục đạo đức kế toán trong 
đào tạo đại học, các mô hình ra quyết định đạo đức cũng như giới thiệu phương pháp học phản xạ - một 
phương pháp được cho là hữu hiệu trong giáo dục về đạo đức kế toán. Bài viết cũng đưa ra một số đề 
xuất trong giáo dục đạo đức kế toán ở Việt Nam để đáp ứng yêu cầu về nghề nghiệp khi Việt Nam áp dụng 
IFRS theo lộ trình đã có.

Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, IFRS, đào tạo kế toán.

1. CẦN QUAN TÂM TỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN KHI ÁP 
DỤNG IFRS

Thông tin kế toán có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh của nhà 
quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Hành vi không đúng đạo đức của kế toán có thể gây 
bất lợi cho xã hội. Nhà tuyển dụng ngày nay không chỉ yêu cầu những kế toán có chuyên môn tốt 
mà còn cần có những hiểu biết và được trang bị những kỹ năng cần thiết để đưa ra các quyết định 
tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. 

Thực tế cho thấy nhiều quyết định chuyên môn đưa ra dựa trên niềm tin và giá trị của bản 
thân (Ponemon, 1992).  Các quyết định trong kế toán không thể tách rời với các hàm ý về đạo đức 
(Felton và Sims, 2005), những quyết định đó có thể ảnh hưởng tới nhiều đối tượng khác nhau vì 
vậy người làm kế toán cần phân tích tình huống để xem xét các bên liên quan gồm những ai và họ 
có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Quá trình phân tích đó cần lường trước được những vấn đề đạo 
đức mà người làm kế toán cần phải đối mặt và cách giải quyết chúng. Rõ ràng đây là một quá trình 

*  Khoa Kinh tế, Đại học Tây Bắc, Việt Nam. . Tác giả nhận phản hồi: Email: phuongthaoktutb@gmail.com - Điện thoại: 0982431134
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và môi trường giáo dục cần cung cấp nền tảng lý luận căn bản giúp người làm kế toán có thể vận 
dụng để phát triển quá trình này. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh mối quan hệ tuyến 
tính giữa lý luận đạo đức và hành vi đạo đức (McNamee, 1978).

IFRS được xây dựng theo nguyên tắc, vì vậy khi xử lý các giao dịch đòi hỏi kế toán phải am 
hiểu những nguyên tắc về đạo đức và có khả năng áp dụng các nguyên tắc đó một cách hiệu quả 
vào quá trình ra quyết định của cá nhân. Bởi vậy mà Tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức của kế toán 
viên chuyên nghiệp (Tiêu chuẩn đạo đức IESBA) cũng đã được ban hành. Người làm kế toán có 
quyền độc lập nghề nghiệp nhất định và cũng có trách nhiệm cư xử một cách chuyên nghiệp theo 
Tiêu chuẩn đạo đức IESBA và quy tắc ứng xử nghề nghiệp tại nơi mình hành nghề. Để đáp ứng 
yêu cầu trên đòi hỏi hệ thống giáo dục kế toán cần xây dựng hệ thống lý luận phù hợp để giúp sinh 
viên phát triển tốt các kỹ năng này. Những yêu cầu đổi mới về tài liệu, thời gian giảng dạy, phương 
pháp là tất yếu. 

2. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN HIỆN NAY

Hiện nay, giảng dạy về đạo đức thường được thực hiện trong các khóa học về kiểm toán 
và thường dưới dạng đưa ra các quy tắc hơn là cung cấp các nền tảng giúp phát triển quá trình 
nhận thức về đạo đức (Dellaportas, 2006). Cách làm này có thể phù hợp với các GAAP nhưng lại 
không phù hợp với IFRS và không cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh 
(Flanagan và Clarke, 2007). Khi áp dụng IFRS, người làm kế toán cần có khả năng nhận biết các 
vấn đề về đạo đức có thể phát sinh, đánh giá chúng dựa trên thông tin có sẵn và áp dụng một quy 
trình ra quyết định hiệu quả. 

Giảng về vấn đề đạo đức thường không được coi trọng trong các chương trình đào tạo và luôn 
là một thách thức đối với giảng viên bởi nguyên tắc đạo đức khác biệt nhiều với chuyên môn kế 
toán và cần những phương pháp giảng dạy khác so với những phương pháp vẫn hay được sử dụng 
khi giảng dạy chuyên ngành (Stephan, 2003). Về phía người học, đã có kết quả nghiên cứu chỉ ra 
rằng sinh viên kế toán có kỹ năng suy luận các vấn đề về đạo đức tương đối yếu (Abdolmohammadi 
và cộng sự, 2009) tức là việc giảng dạy với đối tượng này sẽ lại càng khó khăn hơn. Giảng dạy 
về đạo đức có thể sẽ tốn kém hơn cả về ngân sách và thời gian. Dellaportas (2006) đã chỉ ra rằng, 
trong một học kỳ giảng viên thường tập trung giảng dạy các vấn đề cốt lõi của môn học liên quan 
đến kỹ thuật chuyên môn, khi tiến độ bài giảng bị chậm giảng viên sẽ phải bắt buộc chọn lược bớt 
một số nội dung trong đó lược bớt các vấn đề về đạo đức gần như luôn là lựa chọn đầu tiên. Trước 
những thách thức đó, việc giảng về đạo đức nghề nghiệp kế toán không nhất thiết phải yêu cầu quá 
cao tới mức các kỹ năng của sinh viên thực sự phát triển trước khi họ tham gia thị trường lao động 
mà nên hướng tới mục tiêu đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển các kỹ năng đó về sau này, 
khi họ có những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế nhất định, bởi khi đó các cá nhân sẽ đạt được khả 
năng suy luận đạo đức cao hơn (Frank, Ofobike và Gradisher, 2010). Như vậy, với mục tiêu đó thì 
giảng viên nên đóng vai trò hỗ trợ quá trình phát triển suy luận về đạo đức của sinh viên. 

3. PHƯƠNG PHÁP HỌC PHẢN XẠ - CÔNG CỤ TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC KẾ TOÁN

Học phản xạ giúp chuyển đổi những ý tưởng và hiểu biết hiện có thành những hiểu biết mới 
về một vấn đề (Mintz, 2006). Mục tiêu là giúp sinh viên phát triển quá trình nhận thức về các vấn 
đề đạo đức vì vậy giảng viên sẽ đưa ra các tình huống, điều này giúp làm chậm lại tiến trình học, 
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sinh viên có nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu. Quá trình suy nghĩ, phân tích tài liệu, liên kết 
với các ý tưởng trước đó giúp sinh viên có nhiều hơn những hiểu biết về các vấn đề đạo đức. Sau 
đó, việc khích lệ quá trình thảo luận sẽ giúp sinh viên áp dụng lý luận về đạo đức và tư duy phản 
xạ để giải quyết các tình huống đưa ra. Bên cạnh thảo luận thì một số cách thức khác cũng được 
sử dụng như: phân tích trường hợp, phân vai, tương tác nhóm.

Vì đa số sinh viên có ít kinh nghiệm thực tế nên giảng viên càng cung cấp các ví dụ thực tế 
thì sinh viên sẽ càng hứng thú hơn với nội dung học (Felton và Sims, 2005). Giảng viên chỉ đóng 
vai trò cung cấp các thông tin đầu vào, không nên dẫn dắt quá nhiều. Có thể chọn những nội dung 
cần thiết để phân tích nhưng người thực hiện phân tích luôn phải là sinh viên (Huss và Patterson, 
1993). Giảng viên cũng không nên đưa ra kết luận thế nào là đúng hoặc hành động phù hợp nhất là 
gì (Felton và Sims, 2005). Cách làm này sẽ giúp sinh viên thấm nhuần các giá trị về đạo đức chứ 
không chỉ là đưa ra danh mục lời khuyên nên làm thế nào khi gặp các vấn đề đạo đức điển hình. 

Tóm lại, các hoạt động được thiết kế để sinh viên phát triển quá trình nhận ra vấn đề và suy 
nghĩ, phân tích chúng, áp dụng lý luận của riêng mình. Cần tạo một môi trường khuyến khích đối 
thoại và dành nhiều thời gian để suy nghĩ về các vấn đề được đưa ra.

4. CÁC CÁCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

Có 2 cách thường được sử dụng để tích hợp giáo dục về đạo đức trong đào tạo kế toán: tổ 
chức các học phần chuyên biệt và lồng ghép vào chương trình đào tạo kế toán. Mỗi cách đều có 
những ưu điểm và hạn chế riêng. 

 Học phần chuyên biệt

Với mục tiêu cụ thể và thời gian xác định, dung lượng cho việc nghiên cứu tài liệu, thảo luận 
sẽ được đảm bảo, người dạy và học không vội vàng. Đây là một yếu tố quan trọng khi giảng dạy 
theo phương pháp học phản xạ. Môi trường thảo luận và phân tích dễ dàng được thiết lập tạo điều 
kiện để sinh viên phân tích sâu, liên kết với các ý tưởng trước để phát hiện và tìm cách giải quyết 
các vấn đề đạo đức. Người hướng dẫn có thể không phải là giảng viên kế toán mà nên có chuyên 
môn về tâm lý hơn, giúp kích thích quá trình phát triển nhận thức của sinh viên tốt hơn.

Tuy nhiên, khi tổ chức một khóa học chuyên biệt đồng nghĩa với việc phải hy sinh một khóa 
học kỹ thuật khác nên nhiều trường đại học không chọn cách này (Frank, Ofobike và Gradisher, 
2010)

Lồng ghép vào chương trình đào tạo kế toán

Theo Oddo (1997) thì khi giảng dạy về đạo đức một cách liên tục trong quá trình đào tạo kế 
toán, sinh viên được tiếp xúc song song với các kiến thức chuyên ngành khác trong một thời gian 
dài sẽ có khả năng áp dụng kiến thức tốt hơn. Tuy nhiên, vì được giảng dạy song song so với nội 
dung chuyên môn nên nội dung về đạo đức dễ bị thiệt thòi, không được đảm bảo về dung lượng 
cần thiết, các giảng viên cũng khó khăn hơn khi tích hợp một cách có hệ thống vào toàn bộ chương 
trình giảng dạy của họ (Swanson, 2005).

Như vậy, giảng dạy đạo đức kế toán ở học phần riêng hay tích hợp cùng các nội dung khác 
đều có những ưu điểm khác nhau. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng giảng dạy đạo đức 
ở học phần chuyên biệt có hiệu quả hơn. Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy những sinh viên học một 
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khóa đạo đức riêng trước khi tốt nghiệp dường như có khả năng suy luận đạo đức cao hơn so với 
những sinh viên đã tích hợp nội dung về đạo đức vào chương trình học. Hay như nghiên cứu của 
Alan Graham (2012) tại Anh ghi nhận phản hồi của sinh viên cho rằng việc thiết kế một khóa học 
chuyên biệt nên được ưu tiên hơn so với việc tích hợp giảng dạy đạo đức trong toàn bộ chương 
trình. 

Khóa học capstone

Cả 2 cách trên, mỗi cách đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Dellaportas (2006) đã giới 
thiệu khóa học capstone với 3 mức độ về giáo dục đạo đức kế toán, đó là: Giới thiệu ban đầu về 
đạo đức nghề nghiệp, thảo luận về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến các chủ đề ở các môn học 
khác nhau, khóa học capstone chuyên biệt về đạo đức nghề nghiệp có liên kết với tất cả những nội 
dung chuyên môn trước đó. Đây là cách kết hợp cả 2 cách tích hợp vừa phân tích ở trên, phát huy 
ưu điểm của 2 phương thức đó.

5. ÁP DỤNG MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐẠO ĐỨC KẾ TOÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG

Dù áp dụng phương pháp giảng dạy nào, tích hợp nội dung về đạo đức trong đào tạo kế toán 
theo cách nào thì quá trình ra quyết định về đạo đức cũng là một quá trình đặc biệt. 

Quá trình ra quyết định thông thường bao gồm 8 bước: xác định vấn đề, thiết lập các tiêu chí 
quyết định, cân nhắc mức độ quan trọng của các tiêu chí, xác định giải pháp giải quyết vấn đề, phân 
tích các phương án, lựa chọn phương án tốt nhất, thực hiện phương án, thực hiện quyết định, đánh 
giá sự phù hợp của quyết định. 

Ra quyết định đạo đức là quá trình ra quyết định nhằm tối đa hóa các giá trị đạo đức khi vẫn 
đạt được mục tiêu dự định: quyết định tuân thủ pháp luật, quyết định phù hợp với tiêu chuẩn nghề 
nghiệp được hướng dẫn bởi các quy tắc ứng xử, quyết định dựa trên lý luận về đạo đức. 

Các trường đại học khi xây dựng nội dung giảng dạy, các tình huống để sinh viên thảo luận 
cần hướng dẫn sinh viên đưa ra các phân tích cần thiết, bám sát vào quá trình ra đạo đức trong các 
mô hình đã có. Từ đó giúp sinh viên chủ động mỗi khi gặp tình huống phát sinh có khả năng nhận 
ra vấn đề, suy nghĩ và phân tích chúng, áp dụng lý luận theo cách riêng để đưa ra quyết định về 
đạo đức. 

Một số mô hình ra quyết định đạo đức đã được giới thiệu như: phân tích tác động của các bên 
liên quan, mô hình 5 câu hỏi của Tucker, phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn đạo đức, cách tiếp cận 
của Pastin, cây quyết định của AICPA, mô hình của Hiệp hội kế toán Mỹ (AAA).

Trong phạm vi bài viết này giới thiệu sơ bộ về Mô hình của Hiệp hội kế toán Mỹ (AAA), 
gồm 7 bước: 

(1) Làm rõ vấn đề: trả lời các câu hỏi Cái gì? Ai? Ở đâu? Khi nào? Vì sao? Những gì chúng 
ta biết hoặc cần phải biết để giúp làm rõ vấn đề?

(2) Xác định vấn đề đạo đức: liệt kê các bên liên quan, xác định vấn đề đạo đức, các mối đe 
dọa đạo đức.

(3) Xác định các nguyên tắc chính, các quy tắc, các giá trị. 

(4) Đưa ra các giải pháp: Liệt kê các giải pháp. 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 189

(5) So sánh các giải pháp: xác định hành động nào, nguyên tắc nào hoặc kết hợp nào là khả 
thi nhất. 

(6) Đánh giá các quyết định: phân tích hậu ngắn hạn, dài hạn, tích cực, tiêu cực của các giải 
pháp. 

(7) Đưa ra quyết định: cân đối giữa kết quả với các nguyên tắc, giá trị từ đó đưa ra lựa chọn 
phù hợp nhất.

6. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM 

Khi Việt Nam áp dụng IFRS, kế toán viên sẽ ngày càng được yêu cầu cao hơn về các vấn đề 
liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu đó, các trường đại học cần quan tâm tới 
việc giảng dạy đạo đức nghề nghiệp kế toán cho sinh viên trong chương trình đào tạo của mình. 
Sau đây là một đề xuất:

(1) Các trường cần bố trí thời lượng nhất định để giảng các nội dung về đạo đức kế toán, xem 
xét việc sẽ tích hợp vào chương trình đào tạo hiện nay của nhà trường như thế nào. 

Bernardi (1994) đã chỉ ra rằng các nhà quản lý kế toán khi đã được học các nội dung về đạo 
đức sẽ đạt điểm cao hơn về thước đo độ nhạy cảm đạo đức và phát hiện gian lận tốt hơn, chứng tỏ 
việc dạy đạo đức cho sinh viên có thể gia tăng hành vi đạo đức khi những sinh viên này trở thành 
chuyên gia. Nghiên cứu của Bean và Bernardi (2007) cho thấy rằng dung lượng giảng dạy về đạo 
đức tăng lên trong môi trường học thuật sẽ dẫn đến sự gia tăng độ nhạy cảm đạo đức của người 
làm kế toán. Tuy nhiên, tăng thời lượng giảng về đạo đức là các cơ sở đào tạo phải đánh đổi các nội 
dung giảng về kỹ thuật chuyên môn khác. Vì vậy, thời lượng như thế nào là hợp lý cần phải được 
tính toán. Nên lồng ghép vào nội dung các môn học hay có những học phần riêng giảng dạy về đạo 
đức nghề nghiệp cũng cần được cân nhắc sao cho phù hợp với mục tiêu đào tạo, chương trình đào 
tạo và điều kiện sẵn có về vật chất, nguồn lực của từng trường. 

Với những trường đào tạo đa ngành, nên cân nhắc việc bổ sung thêm học phần về đạo đức 
nghề nghiệp, mời những giảng viên chuyên môn về tâm lý giảng dạy có thể có những phương pháp 
phù hợp hơn mang lại hiệu quả tốt hơn. Lựa chọn một số học phần hiện có để lồng ghép các nội 
dung về đạo đức, sẽ do các giảng viên chuyên ngành kế toán đảm nhiệm. 

Với những trường thuộc khối ngành kinh tế, có thể thiết kế khóa học capstone. Giới thiệu 
những nội dung khái quát về đạo đức nghề nghiệp, nhà trường có thể mời các giảng viên chuyên 
ngành tâm lý tham gia giảng dạy. Quá trình lồng ghép nội dung về đạo đức trong các môn học sẽ 
do giảng viên chuyên ngành kế toán đảm nhiệm. Khóa học capstone chuyên biệt về đạo đức nghề 
nghiệp có liên kết với tất cả những nội dung chuyên môn trước đó sẽ có sự phối hợp giữa giảng 
viên chuyên ngành kế toán và các chuyên gia đến từ các hiệp hội, các kế toán viên có nhiều kinh 
nghiệm… cùng chia sẻ, thảo luận về các tình huống. Khi đó, người học sẽ được tiếp cận với các 
vấn đề về đạo đức theo các mức độ tăng dần, với những cách thức làm việc phong phú, được tạo 
hứng thú về nghề nghiệp nhiều hơn khi được tiếp xúc với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm 
thực tế. 

(2) Xây dựng tài liệu giảng dạy đầy đủ, thiết kế khoa học, phù hợp, trên cơ sở tham khảo các 
nguyên tắc về đạo đức được nêu trong Tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức của kế toán viên chuyên 
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nghiệp (Tiêu chuẩn đạo đức IESBA). 

Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) được thành lập năm 1977 bao gồm 175 thành viên và cộng 
sự tại 130 quốc gia. IFAC là tổ chức nghề nghiệp toàn cầu chuyên phục vụ lợi ích công cộng bằng 
cách hỗ trợ các tiêu chuẩn quốc tế chất lượng cao và giúp xây dựng các tổ chức kế toán chuyên 
nghiệp (IFAC, 2014). IFAC đã thành lập Ủy ban quốc tế tiêu chuẩn về đạo đức của kế toán viên 
(IESBA) để thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức quốc tế phù hợp cho kế toán viên chuyên nghiệp trên 
toàn thế giới. Mục tiêu của IFAC là thúc đẩy việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức này cho tất cả các 
kế toán viên ở các quốc gia, trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, lĩnh vực công hay doanh nghiệp. 

Tuy rằng tiêu chuẩn này chưa nhiều quốc gia áp dụng này song những vụ bê bối đầu thế kỷ 21 
và các cuộc khủng hoảng tài chính đã đặt ra những vấn đề về niềm tin của các nhà đầu tư. Hội đồng 
giám sát lợi ích công cộng (PIOB) cho rằng việc áp dụng tiêu chuẩn đạo đức trên toàn thế giới cho 
kế toán viên chuyên nghiệp là một dự án cần ưu tiên hàng đầu (PIOB, 2012). Và trong tương lai, 
khi Việt Nam áp dụng IFRS sẽ không thể bỏ qua việc cân nhắc áp dụng các tiêu chuẩn về đạo đức 
của IESBA. Ngay cả khi chưa áp dụng nó thì việc tham khảo nó để xây dựng bộ tài liệu phục vụ 
giảng dạy đạo đức kế toán trong các nhà trường cũng nên được xem xét. 

Tuy nhiên, giảng dạy đạo đức phải phù hợp với truyền thống đạo đức và những đặc trưng về 
văn hóa ở mỗi quốc gia vì vậy rất có thể Tiêu chuẩn đạo đức của IESBA không được áp dụng toàn 
bộ tại Việt Nam. Rất cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ sở đào tạo 
trong quá trình xây dựng bộ tài liệu phục vụ cho giảng dạy đạo đức kế toán. 

(3) Cần quan tâm tới đổi mới phương pháp giảng dạy truyền thống, để phù hợp với nội dung 
giảng dạy về đạo đức, mang lại hiệu quả cao. Một trong những khó khăn đối với việc giảng dạy về 
đạo đức kế toán đó là thường yêu cầu những phương pháp giảng dạy khác biệt nhiều so với những 
phương pháp giảng dạy kế toán thông thường. Bởi vậy nó đòi hỏi giảng viên phải nghiên cứu, đổi 
mới và thích nghi nhiều hơn. Học phản xạ là một trong những phương pháp hiệu quả trong giảng 
dạy đạo đức kế toán nhưng dường như cũng khá khác so với các phương pháp giảng dạy kế toán 
đang được áp dụng hiện nay. Ngoài ra, để áp dụng phương pháp này yêu cầu giảng viên nắm vững 
các mô hình ra quyết định về đạo đức, có một sự nhạy bén nhất định về các vấn đề đạo đức và nó 
được tích lũy rất nhiều nhờ các kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy, không chỉ đổi mới phương pháp 
giảng dạy mà còn cần các giảng viên không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Ở giai đoạn đầu áp dụng 
IFRS để tích lũy kinh nghiệm cho giảng viên là một thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cá nhân, 
sự hỗ trợ đặc lực của các tổ chức nghề nghiệp. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm của các nước cho thấy nếu để tự các cơ sở giáo dục quan tâm tới 
việc giảng dạy về đạo đức kế toán thì sẽ là một bài toán khó và thường bị bỏ ngỏ bởi điều này mất 
nhiều thời gian và tốn kém về kinh phí. Những áp lực từ phía hiệp hội nghề nghiệp sẽ là một động 
lực buộc các trường phải quan tâm tới vấn đề đạo đức trong đào tạo kế toán, đảm bảo sinh viên tốt 
nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn hành nghề được đưa ra. Bởi vậy, Hiệp hội nghề nghiệp hoặc 
cơ quan quản lý ở Việt Nam (Bộ tài chính) cần thắt chặt quản lý nhà nước về hành nghề kế toán, 
đưa các yêu cầu về đạo đức kế toán trở thành bắt buộc đối với kế toán viên hành nghề, từ đó gây 
áp lực một cách gián tiếp lên các cơ sở đào tạo buộc họ phải quan tâm hơn tới vấn đề này để đáp 
ứng chuẩn đầu ra của sinh viên. 
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Các cơ sở đào tạo có lẽ sẽ quan tâm hơn tới vấn đề giảng dạy về đạo đức kế toán khi Việt Nam 
chính thức áp dụng IFRS. Tuy nhiên, giáo dục đào tạo cần có những chuẩn bị về nguồn lực giảng 
viên, tài liệu, phương pháp…để có nguồn nhân lực có thể hành nghề ngay khi IFRS chính thức có 
hiệu lực tại Việt Nam, tránh được những bất lợi do “lép vế” với nguồn nhân lực nước ngoài. Thực 
tế hiện nay lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam đã có song dường như các cơ sở đào tạo vẫn đang 
chờ đợi những bước tiến mạnh mẽ hơn từ phía Bộ Tài chính như những tín hiệu để các cơ sở đào 
tạo thực sự bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho áp dụng IFRS tại Việt Nam, vốn đã khá muộn và 
chậm trễ. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆM KỲ KIỂM TOÁN ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP 
CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KHI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nguyễn Thị Lan Anh*

Nguyễn Văn Đông**

TÓM TẮT: Bằng việc phân tích các nội dung điển hình liên quan đến việc hình thành năm nguy cơ đe dọa 
tính độc lập của kiểm toán viên (KTV) (trong nhiệm kỳ ngắn và nhiệm kỳ mở rộng) khi đưa ra kết luận về 
báo cáo tài chính (BCTC), nhóm Tác giả đã tìm thấy bằng chứng về ảnh hưởng giữa nhiệm kỳ kiểm toán 
(Audit firm Tenure) mở rộng (kéo dài) và tính độc lập của KTV. Một bảng hỏi được thiết kế và gửi qua mạng 
internet đến các KTV đang làm việc tại các công ty kiểm toán tại Việt Nam để thu thập thông tin và thu 
về 121 phiếu trả lời hợp lệ. Phương pháp kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của 2 tổng thể (Paired 
Samples T-test) được thực hiện nhằm so sánh các tình huống tương tự trong cả hai nhiệm kỳ kiểm toán 
ngắn và dài để xem xét mối liên hệ giữa tính độc lập với nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng hay không. Kết quả 
kiểm định cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa hai yếu tố này. Từ đó, nhóm Tác giả đã hình thành đề xuất 
đối với KTV và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc duy trì tính độc lập của kiểm toán viên khi kiểm toán 
BCTC cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Từ khóa: kiểm toán viên, độc lập, kinh nghiệm, đơn vị có lợi ích công chúng, nhiệm kỳ kiểm 
toán

ABSTRACT: By analyzing the typical situations related to the formation of five threats to the independence 
of auditors (in short and extended audit tenures) when forming an opinion about financial statements, the 
Authors reached the main purpose on the impact of the extended audit tenure on auditor independence. 
Questionnaires was designed and sent to 300 auditors who are working at auditing companies in Vietnam 
to collect primary data. However, only 121 usable responses were available for the study. Descriptive 
statistics and the paired samples t-test were used for the analysis of the responses and testing the 
hypothesis for statistical significance. The research results show that there is a relationship between 
auditor independence and the extended audit tenures. Based on our findings, some key intuitive 
recommendations were proposed for auditors and State agencies in order to maintain the independence 
of auditors when they audit the financial statements of public interest entities.

Keywords: Auditor, independence, experience, public interest entities, audit tenure

1.  GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

Kiểm toán BCTC là một trong những dịch vụ chủ yếu được các công ty kiểm toán cung cấp 
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hiện nay. Nguyện vọng thiết yếu của các nhà đầu tư, chủ sở hữu, nhà quản lý, khách hàng, nhà 
cung cấp, thậm chí cả người lao động trong doanh nghiệp… là được sử dụng thông tin tài chính 
đáng tin cậy nhằm đưa ra quyết định đúng đắn. Để có cuộc kiểm toán với chất lượng toàn diện thì 
người nắm giữ vai trò kiểm toán (KTV) phải có phẩm hạnh tốt và trình độ chuyên môn vững vàng 
(Nguyễn Quang Quynh và Nguyễn Thị Phương Hoa, 2016, tr 40). Trong đó, độc lập được coi là 
nguyên tắc cơ bản hàng đầu về đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề kiểm toán (Trần Thị 
Giang Tân và cộng sự, 2014, tr 255). Hơn nữa, cuộc kiểm toán được thực hiện vì lợi ích của công 
chúng nên KTV được đòi hỏi độc lập về cả hình thức lẫn tư tưởng (Bộ Tài chính, 2015).

Đã có rất nhiều nghiên cứu về tính độc lập của KTV trong lịch sử phát triển của kiểm toán. 
Ngay từ năm 1992, Miller (1992) đã khẳng định về sự cần thiết phải xem xét đến tư chất của KTV 
tham gia vào cuộc kiểm toán. Các nhà quản lý có trách nhiệm thuê, chấm dứt hợp đồng kiểm 
toán… trong thẩm quyền của họ, điều này khiến KTV có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề xung đột lợi 
ích và nhiều nguy cơ phá vỡ nguyên tắc độc lập khi kiểm toán BCTC. Thêm vào đó, sự lệ thuộc 
vào lợi ích kinh tế từ những dịch vụ phi kiểm toán mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng; 
mối quan hệ giữa công ty kiểm toán với khách hàng, mối quan hệ cá nhân nảy sinh giữa KTV với 
thành viên của khách thể kiểm toán do nhiệm kỳ kiểm toán kéo dài… có thể ảnh hưởng lớn đến 
tính độc lập của KTV khi thực hiện kiểm toán. Ngoài ra, vấn đề đảm bảo tính độc lập ngày càng 
trở nên khó khăn hơn khi đối tượng kiểm toán ngày càng phức tạp, số lượng các công ty kiểm toán 
gia tăng, phí kiểm toán có khả năng giảm trong điều kiện cạnh tranh. 

Một trong ba nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn đội ngũ KTV cho cuộc kiểm toán là công ty 
kiểm toán cần tránh thay đổi KTV cho một khách hàng trong nhiều năm. KTV có thể tích lũy kinh 
nghiệm kiểm toán cũng như những hiểu biết sâu về khách hàng của mình từ đó tăng hiệu quả cho 
cuộc kiểm toán (Nguyễn Quang Quynh và Ngô Trí Tuệ, 2014, trang 126). Tuy nhiên, KTV có xu 
hướng dễ dàng lựa chọn ý kiến chấp nhận toàn phần cho cuộc kiểm toán BCTC nếu kéo dài thời 
gian kiểm toán tại một khách hàng (Vanstraelen, 2000). Chính vì vậy, để hạn chế khả năng vi phạm 
tính độc lập, các quốc gia trên thế giới đều có những qui định cụ thể về thời hạn luân chuyển KTV 
của các công ty kiểm toán. Tại Việt Nam, thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm 
toán và KTV hành nghề ký báo cáo kiểm toán không được phép ký báo cáo kiểm toán quá 3 năm 
liên tục cho một khách hàng (Bộ Tài chính, 2015) và độ dài tối đa của nhiệm kỳ kiểm toán là 5 năm 
nằm trong các qui định tại Mỹ và Brazil.

Để tăng cường hiệu quả kiểm toán, các công ty kiểm toán muốn thực hiện kiểm toán BCTC 
trong nhiều năm với các khách hàng (kéo dài nhiệm kỳ kiểm toán), mặt khác, ngoài việc cung cấp 
dịch vụ kiểm toán BCTC, các công ty kiểm toán còn cung cấp nhiều dịch vụ phi kiểm toán như 
tư vấn thuế, tư vấn kế toán, soát xét BCTC, dịch vụ nâng cao hiệu quả hoạt động (tài chính, chuỗi 
cung ứng, tư vấn quản trị rủi ro…)... Những vấn đề trên đã trở thành một trong những nguyên nhân 
hình thành sự hoài nghi về việc khó xử của KTV khi tuân thủ tính độc lập trong quá trình kiểm toán 
(Craswell, 1999; Quick and Warming-Rasmussen, 2005). Vì vậy, nghiên cứu quan điểm của người 
được khảo sát về tác động của nhiệm kỳ kiểm toán đến tính độc lập của KTV khi thực hiện kiểm 
toán BCTC có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu, nhóm 
Tác giả hình thành các giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm tính độc lập của KTV trong việc đưa 
ra gợi ý về độ dài của một nhiệm kỳ kiểm toán.
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Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã trả lời hai câu hỏi nghiên cứu sau đây: 
Câu hỏi 1: Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có làm ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV khi thực hiện 
kiểm toán BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng không? và Câu hỏi 2: Thời gian của nhiệm 
kỳ kiểm toán là bao lâu để không ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV trong quá trình kiểm toán 
BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng?; Đối tượng nghiên cứu là nhiệm kỳ của KTV khi thực 
hiện kiểm toán BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng.

Ngoài Phần 1 - Giới thiệu, bài viết gồm các nội dung cơ bản sau: Phần 2 - Tổng quan nghiên 
cứu; Phần 3 - Cơ sở lý luận, Phần 4 - Phương pháp nghiên cứu, Phần 5 - Thảo luận kết quả nghiên 
cứu và Phần 6 - Kết luận.

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Các nghiên cứu trên thế giới

Nhiệm kỳ kiểm toán là khoảng thời gian mà một công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán liên 
tục cho các khách hàng của mình. Trong lịch sử phát triển của kiểm toán, đã có nhiều nghiên cứu 
thực nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố này đến tính độc lập của KTV. 
Thời gian kiểm toán cho một khách hàng kéo dài sẽ có nguy cơ tạo ra sự quen thuộc giữa hai bên, 
điều này có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV và chất lượng kiểm toán. Tổng hợp các 
nghiên cứu đã thực hiện, nhóm nghiên cứu xác định, tồn tại hai nhóm quan điểm khác nhau về ảnh 
hưởng của độ dài nhiệm kỳ kiểm toán đối với tính độc lập của KTV khi kiểm toán BCTC.

Theo quan điểm thứ nhất, độ dài của nhiệm kỳ kiểm toán không ảnh hưởng đến tính độc 
lập của KTV. Việc duy trì cùng một công ty kiểm toán trong thời gian dài được coi là kinh tế hơn 
đối với kiểm toán khách hàng có qui mô lớn do chi phí cho việc nghiên cứu ban đầu về khách thể 
kiểm toán cao. Liên quan đến việc thu hút khách hàng, Geiger và Raghunandan (2002) cho rằng, 
các công ty kiểm toán có xu hướng giảm giá phí kiểm toán trong năm đầu tham gia kiểm toán để 
thu hút khách hàng, do đó, tất yếu công ty kiểm toán cần duy trì khách hàng càng lâu càng tốt để 
có thể phục hồi lại khoản lỗ của mình từ năm đầu tiên; họ đã chứng minh, sự liên kết lâu dài giữa 
công ty kiểm toán và khách hàng của công ty không thực sự làm giảm tính độc lập của KTV, tính 
độc lập đó chỉ bị suy giảm trong năm đầu tham gia kiểm toán chứ không phải cho toàn bộ cam kết 
kiểm toán lâu dài. Cũng đồng tình với quan điểm này, thông qua việc phân tích dữ liệu thu được 
bằng kiểm định T do 1.250 KTV Thụy Điển cung cấp, Chia-Ah và Karlsson (2010) khẳng định 
không có bất kỳ sự đe dọa nào đến tính độc lập của KTV khi nhiệm kỳ kiểm toán được kéo dài. 
Cũng với kết quả nghiên cứu thực nghiệm Ouyang và Wan (2013) đã tìm thấy bằng chứng về sự 
ảnh hưởng của việc kéo dài nhiệm kỳ kiểm toán đối với những khách hàng có qui mô nhỏ đến tính 
độc lập từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc kiểm toán. Các tác giả cũng cho rằng, nhiệm kỳ 
kiểm toán trong thời gian 10 năm không còn phù hợp đến thời điểm hiện nay. 

Theo quan điểm thứ hai, độ dài của nhiệm kỳ kiểm toán ảnh hưởng đến tính độc lập của 
KTV. Mautz và Sharaf (1961) đã lưu ý rằng sự liên kết lâu dài với cùng một khách hàng có thể dẫn 
đến hậu quả là sự trung thực của KTV không được đề cao, vì vậy, nếu giữ lại các KTV trong hơn 
năm năm sẽ ảnh hưởng và làm giảm tính độc lập kiểm toán (Teoh và Lim, 1996). Do đó, một KTV 
bắt buộc tuân thủ chế độ luân chuyển sẽ cải thiện chất lượng kiểm toán bằng cách giảm khả năng 
các khách hàng có điều kiện gây ra ảnh hưởng xấu đến các đánh giá của KTV (Brody và Moscove, 
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1998) và giảm thiểu các mối đe dọa đến thái độ độc lập của họ. Trong một môi trường thử nghiệm, 
Dopuch và cộng sự (2001) nhận thấy, các KTV ít có khả năng áp đặt một kết quả kiểm toán có lợi 
cho khách hàng nếu nhiệm kì kiểm toán ngắn, tạo cơ sở để khách hàng cải thiện chất lượng BCTC. 

Theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của nhiều quốc gia, độc lập là khía cạnh 
quan trọng nhất nhằm đảm bảo tính khách quan khi ban hành ý kiến kiểm toán. Đứng trên quan 
điểm của người sử dụng kết quả kiểm toán, chất lượng kiểm toán sẽ được đảm bảo khi KTV giữ 
được thái độ độc lập trong quá trình kiểm toán, do đó, các qui định luân chuyển kiểm toán được 
hình thành. Tuy nhiên, theo Petty và Cuganesan (1996), việc bắt buộc luân chuyển kiểm toán sẽ 
dẫn đến gia tăng chi phí kiểm toán cũng như làm giảm sự thu hút của công ty kiểm toán đối với 
nhân lực kiểm toán chất lượng cao do thu nhập của họ có nguy cơ sụt giảm từ chi phí kiểm toán 
lớn và khi đó, khách hàng có thể buộc phải chấp nhận chất lượng dịch vụ thấp hơn từ chủ thể kiểm 
toán. 

Nghiên cứu tại Việt Nam

Thông qua kết quả phân tích hồi qui (được thực hiện trên 660 quan sát), Nguyễn Anh Hiền 
(2017) đã không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ giữa thời hạn luân chuyển KTV và chất lượng 
kiểm toán. Ngoài ra, kết quả thống kê mô tả cho thấy, nếu cùng một KTV thực hiện kiểm toán 
BCTC thì chất lượng kiểm toán sẽ tăng dần theo từng năm và đạt cao nhất ở năm thứ 5; từ năm 
thứ 6 chất lượng kiểm toán bắt đầu giảm và giảm mạnh ở năm thứ 7 (Nguyễn Anh Hiền, 2017). 

Khoảng trống nghiên cứu

 Như vậy, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của nhiệm kì 
kiểm toán đến tính độc lập của KTV khi thực hiện kiểm toán BCTC, tuy nhiên, theo hiểu biết của 
nhóm Tác giả, chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam đề cập đến vấn đề này. Vì vậy, trong khuôn 
khổ của bài viết, chúng tôi tập trung làm rõ ảnh hưởng của nhiệm kỳ kiểm toán đến tính độc lập 
của KTV khi thực hiện kiểm toán BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.

3. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Khung lý thuyết 

Jensen & Meckling (1976) cho rằng xung đột sẽ phát sinh khi có thông tin không đầy đủ và 
bất cân xứng giữa chủ sở hữu và người quản lý (những người được các chủ sở hữu ủy quyền để sử 
dụng các loại tài sản của họ). Hơn nữa nhà quản lý không phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích 
lớn nhất của chủ sở hữu. Thực tế cho thấy, cả hai bên hướng đến những lợi ích khác nhau và vấn đề 
này sẽ được giảm thiểu bằng cách sử dụng các cơ chế thích hợp để có thể hạn chế sự phân hóa lợi 
ích giữa cổ đông và người quản lý công ty, vì vậy, KTV được coi là tác nhân để bảo vệ quyền lợi 
của cả hai bên tham gia vào mối quan hệ này. Xuất phát từ phân tích trên, Nhóm Tác giả sử dụng 
Lý thuyết đại diện để làm khung lý thuyết cho nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệm kỳ kiểm toán 
mở rộng đến tính độc lập của KTV khi thực hiện cung cấp dịch vụ đảm bảo.

Nhiệm kỳ kiểm toán

Khái niệm về nhiệm kỳ kiểm toán đối với hoạt động kiểm toán BCTC là điều cần thiết cho 
mục đích kiểm soát chất lượng. Nguyên tắc công bố thông tin hướng vào việc đảm bảo cung cấp 
thông tin phù hợp, đáng tin cậy và đầy đủ cho phép các chủ thể sử dụng thông tin tài chính đưa ra 
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quyết định hợp lý. 

  Nhiệm kỳ của KTV được định nghĩa là độ dài của mối quan hệ giữa KTV - khách hàng. 
Một mối quan hệ kéo dài giữa KTV và khách hàng của họ có thể tạo thành sự đe dọa đến tính độc 
lập vì quan hệ cá nhân và sự quen thuộc có thể phát triển giữa các bên, điều này có thể làm giảm 
tính thận trọng nghề nghiệp của KTV trong quá trình kiểm toán. Ngoài mối đe dọa độc lập này, 
việc tham gia kiểm toán có thể trở thành thói quen theo thời gian và nếu vậy, KTV sẽ dành ít nỗ 
lực hơn để xác định các điểm yếu của kiểm soát nội bộ và các nguồn hình thành rủi ro kiểm toán. 
Theo đánh giá của các thành viên Ủy ban kiểm toán Hoa Kỳ, năng lực phát hiện những yếu tố bất 
thường của KTV tăng lên trong những năm kiểm toán đầu tiên, và sau đó giảm dần, đạt đến mức 
yếu nhất sau 20 năm cung cấp dịch vụ đảm bảo. Do đó, có thể thấy rằng, một mối liên hệ tiêu cực 
có thể xảy ra giữa nhiệm kỳ kiểm toán và chất lượng kiểm toán.

Tính độc lập của KTV

Trong lịch sử kiểm toán BCTC, đã có nhiều nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng về tính 
độc lập của KTV nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc để cho hoạt động này phát triển không 
ngừng và đáp ứng niềm tin của các đối tượng sử dụng thông tin. Hơn nữa, việc đảm bảo tính độc 
lập khi tiến hành kiểm toán có ý nghĩa quan trọng vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kiểm 
toán (Deangelo, 1981). Chất lượng báo cáo kiểm toán được lập bởi KTV là một thành phần cơ bản 
để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, chủ sở hữu vốn, khách hàng, nhà cung cấp... Tuy nhiên, điều 
này không thể đạt được nếu KTV không độc lập, đồng thời, KTV có khả năng phát hành báo cáo 
kiểm toán với ý kiến có lợi cho khách hàng của mình (Shafie và cộng sự, 2009). 

Theo kết quả nghiên cứu của Okolie (2014), tính độc lập của KTV bị suy giảm dẫn đến chất 
lượng kiểm toán bị giảm sút và có thể mang lại thu nhập cao hơn cho nhà quản lý doanh nghiệp. 
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của Tepalagul & Lin (2015) cho thấy, tầm quan trọng của khách 
hàng; nhiệm kỳ kiểm toán; dịch vụ phi kiểm toán và sự liên kết của khách hàng với các công ty 
kiểm toán được coi là bốn mối nguy hiểm hàng đầu đối với tính độc lập của KTV. 

  Độc lập được coi là phức tạp và gây tranh cãi nhất, nhưng đây là khía cạnh nền tảng của 
nghề kiểm toán vì nó củng cố cam kết nghề nghiệp đối với người sử dụng thông tin. Lý do cho 
sự phức tạp và tính chất gây tranh cãi của nó là kết quả của nhiều quy tắc và quy định được thiết 
lập theo thời gian bởi các cơ quan chuyên môn (Eilifsen và cộng sự, 2006, tr.577). Xem xét các 
lợi ích của việc bảo vệ sự độc lập của KTV, Ủy ban Châu Âu đã ban hành các tiêu chuẩn được áp 
dụng trên toàn Liên minh Châu Âu. Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Sarbanes Oxley (SOX) năm 2002, 
trong đó mô tả các yêu cầu độc lập của KTV Hoa Kỳ (Hayes và cộng sự, 2004, tr.83). Độc lập về 
tư tưởng và độc lập về hình thức là cần thiết để KTV hành nghề đưa ra kết luận hoặc được coi là 
đưa ra kết luận một cách không thiên vị, không mâu thuẫn về lợi ích hoặc không bị ảnh hưởng một 
cách bất hợp lý từ người khác (Bộ Tài chính, 2015). Độc lập về mặt tư tưởng giúp KTV đưa ra ý 
kiến khách quan về đơn vị được kiểm toán; độc lập về mặt hình thức khiến những người sử dụng 
kết quả kiểm toán tin rằng, KTV duy trì được thái độ khách quan trong quá trình kiểm toán. Do đó, 
KTV phải chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá chính mình trên cả hai phương diện để xác minh 
xem rủi ro về việc duy trì tính độc lập có thể được chấp nhận hay không. Các mối đe dọa đối với 
tính độc lập thường rất đáng kể và do đó làm giảm hiệu quả của KTV trong việc cung cấp dịch vụ 
kiểm toán. Vì vậy, KTV cần thiết xem xét đảm bảo các yêu cầu về tính độc lập, các nguy cơ có thể 
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làm phương hại đến việc duy trì tính độc lập và xác định các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, tính độc lập của KTV có thể bị đe dọa bởi các nguy cơ 
sau đây:

Thứ nhất, nguy cơ do tư lợi. Nguy cơ này xảy ra khi KTV có lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
với khách hàng. Chúng bao gồm những lợi ích của gia đình KTV với khách hàng, sự phụ thuộc 
vào phí thu được một khách hàng, nỗi lo mất khách hàng, cho vay hoặc nhận khoản vay từ khách 
hàng, và các khoản phí khác (Makademh, 2006). KTV cần cân đối lợi ích và các mối đe dọa khi 
cung cấp dịch vụ phi kiểm toán cho khách hàng (Schmidt, 2012). 

Thứ hai, nguy cơ tự kiểm tra. Nguy cơ khi một KTV chuyên nghiệp không đánh giá được một 
cách hợp lý kết quả xét đoán chuyên môn hay kết quả dịch vụ do chính họ hoặc do một cá nhân 
khác trong doanh nghiệp kiểm toán nơi họ làm việc thực hiện trước đó, mà KTV chuyên nghiệp 
sẽ dựa vào đó để hình thành xét đoán khi thực hiện các hoạt động hiện tại hoặc cung cấp dịch vụ 
hiện tại của mình;

Thứ ba, nguy cơ về sự bào chữa: Nguy cơ khi một KTV chuyên nghiệp tìm cách bênh vực 
khách hàng hoặc doanh nghiệp, tổ chức nơi mình làm việc tới mức làm ảnh hưởng tới tính khách 
quan của bản thân; 

Thứ tư, nguy cơ từ sự quen thuộc: Nguy cơ gây ra do quan hệ lâu dài hoặc thân thiết với 
khách hàng hoặc doanh nghiệp, tổ chức nơi mình làm việc, khiến KTV chuyên nghiệp dễ thông 
cảm cho quyền lợi hoặc dễ dàng chấp nhận cho việc làm của họ;

Thứ năm, nguy cơ bị đe dọa: Nguy cơ KTV chuyên nghiệp bị ngăn cản hành xử một cách 
khách quan do các đe dọa có thực hoặc do cảm nhận thấy, bao gồm sức ép gây ảnh hưởng không 
hợp lý đến KTV chuyên nghiệp.

 Để hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra hoặc sẵn sàng phương án để đối phó với chúng thì 
công ty kiểm toán và KTV cần xác định các biện pháp bảo vệ. Các biện pháp này bao gồm các biện 
pháp được xây dựng trong môi trường làm việc của KTV và những qui định của nhà nước, doanh 
nghiệp. Trước hết, KTV hành nghề phải sử dụng xét đoán chuyên môn để xác định phương pháp 
hợp lý nhất nhằm xử lý với các nguy cơ cao hơn mức có thể chấp nhận được, bằng cách áp dụng 
biện pháp bảo vệ để loại trừ hay làm giảm các nguy cơ đó xuống mức có thể chấp nhận được bằng 
việc từ chối thực hiện hoặc rút khỏi hợp đồng cung cấp dịch vụ. Khi thực hiện các xét đoán của 
mình, kế toán viên, KTV hành nghề phải xem xét liệu một bên thứ ba phù hợp và có đầy đủ thông 
tin, sau khi xem xét các sự kiện và tình huống có sẵn cho kế toán viên, KTV hành nghề tại thời 
điểm đó, có thể kết luận một cách tương đối chắc chắn rằng, sau khi áp dụng các biện pháp bảo vệ, 
các nguy cơ đó sẽ bị loại trừ hoặc làm giảm xuống mức có thể chấp nhận được và các nguyên tắc 
đạo đức cơ bản không bị vi phạm hay không. Khi xem xét vấn đề này, cần phải xem xét đến các 
yếu tố như mức độ nghiêm trọng của nguy cơ, tính chất của hợp đồng cung cấp dịch vụ và cơ cấu 
tổ chức của doanh nghiệp kiểm toán. Các biện pháp bảo vệ được xây dựng trong môi trường làm 
việc sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ ở cấp độ doanh 
nghiệp kế toán, kiểm toán và cho từng hợp đồng cụ thể; Sau cùng, các biện pháp bảo vệ do tổ chức 
nghề nghiệp quy định, do pháp luật và các quy định có liên quan điều chỉnh, gồm: Các yêu cầu về 
học vấn, đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Các yêu cầu về cập 
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nhật kiến thức chuyên môn; Các quy định về quản trị doanh nghiệp; Các chuẩn mực nghề nghiệp; 
Sự giám sát của tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý và các hình thức kỷ luật; và Soát xét 
độc lập do bên thứ ba được trao quyền hợp pháp thực hiện đối với các báo cáo, tờ khai, thông báo 
hay thông tin do kế toán viên, KTV chuyên nghiệp cung cấp.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu và xây dựng giả thuyết nghiên cứu

Trong nghiên cứu của mình, Nhóm Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp thống kê mô tả và 
kiểm định t. Thứ nhất, phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để thống kê các quan sát, xác 
định tỷ lệ phần trăm và tính giá trị trung bình của các chỉ tiêu; Thứ hai, phương pháp kiểm định 
giả thuyết về giá trị trung bình của 2 tổng thể (Paired Samples T-test) được thực hiện nhằm so sánh 
các tình huống tương tự trong cả hai nhiệm kỳ kiểm toán ngắn và dài để xem xét mối liên hệ giữa 
nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng với tính độc lập của KTV khi kiểm toán BCTC cho các đơn vị có 
lợi ích công chúng. Mặc dù mẫu nghiên cứu có thể không thỏa mãn điều kiện phân phối chuẩn, 
nhưng do cỡ mẫu của mỗi nhóm đều lớn hơn 30 nên thỏa mãn điều kiện để thực hiện kiểm định 
t (Weiss, 2012, trang 375; Anderson, Sweney và William, 2011, trang 362; Berenson và cộng sự, 
2012, trang 366). 

Như đã trình bày ở trên, có 5 nguy cơ có thể phá cỡ tính độc lập của KTV trong quá trình 
kiểm toán BCTC: nguy cơ do tư lợi; nguy cơ tự kiểm tra; nguy cơ về sự bào chữa; nguy cơ từ sự 
quen thuộc và nguy cơ bị đe dọa. Xuất phát từ nội dung này, 5 cặp giả thuyết được hình thành như 
sau (Bảng 1).

Bảng 1: Các cặp giả thuyết

STT Giả thuyết Ho Giả thuyết H1
1 Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng không ảnh 

hưởng đến nguy cơ do tư lợi
Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có ảnh hưởng 
đến nguy cơ do tư lợi

2 Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng không ảnh 
hưởng đến nguy cơ tự kiểm tra

Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có ảnh hưởng 
đến nguy cơ tự kiểm tra

3 Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng không ảnh 
hưởng đến nguy cơ về sự bào chữa

Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có ảnh hưởng 
đến nguy cơ về sự bào chữa

4 Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng không ảnh 
hưởng đến nguy cơ từ sự quen thuộc

Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có ảnh hưởng 
đến nguy cơ từ sự quen thuộc

5 Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng không ảnh 
hưởng đến nguy cơ bị đe dọa

Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có ảnh hưởng 
đến nguy cơ bị đe dọa

Nguồn: Tác giả tự xây dựng

Thu thập dữ liệu  

Để thu thập được dữ liệu từ các đối tượng khảo sát, nhóm Tác giả tiến hành khảo sát qua 
Phiếu điều tra. Trước tiên, nhóm Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu các cá nhân có hiểu biết chuyên 
sâu và nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng. Mục đích của 
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việc phỏng vấn chuyên gia là nhằm xin ý kiến về độ phù hợp của Bảng hỏi được sử dụng trong quá 
trình điều tra. Sau khi có những điều chỉnh cần thiết, Phiếu điều tra được gửi đến các KTV.

Cuộc khảo sát được xây dựng nhằm nghiên cứu về nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng có tác động 
đến các nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV khi kiểm toán BCTC cho các đơn vị có lợi 
ích công chúng.

Bảng hỏi được kế thừa có điều chỉnh từ nghiên cứu của Chia-Ah và Karlsson (2010) theo các 
nội dung sau đây: 

Phần 1: giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của nghiên cứu, cách thức trả lời và lời cảm ơn của 
Tác giả với những người tham gia trả lời Phiếu; 

Phần 2: trình bày các tình huống được đưa vào nghiên cứu, Tác giả liệt kê 11 nội dung (đã 
được đề cập trong nghiên cứu của Chia-Ah và Karlsson (2010)): TL1 (TL1.3- Thời gian kiểm toán 
liên tục cho khách hàng dưới 3 năm; TL1.5- Thời gian kiểm toán liên tục cho khách hàng từ 5 năm 
trở lên), TL2 TL1 (TL2.3- Thời gian kiểm toán liên tục cho khách hàng dưới 3 năm; TL2.5- Thời 
gian kiểm toán liên tục cho khách hàng từ 5 năm trở lên) được sử dụng để đo lường nguy cơ do tư 
lợi; tương tự như vậy, KT3 (KT3.3; KT3.5), KT4 (KT4.3; KT4.5) được sử dụng để đo lường nguy 
cơ tự kiểm tra; BC5 (BC5.3; BC5.5), BC6 (BC6.3; BC6.5) được sử dụng để đo lường nguy cơ về 
sự bào chữa; ĐD7 (ĐD7.3; ĐD7.5), ĐD 8 (ĐD8.3; ĐD8.5), ĐD 9 (ĐD 9.3; ĐD 9.5) được sử dụng 
để đo lường nguy cơ bị đe dọa và QT10 (QT10.3; QT10.5), QT11 (QT11.3; QT11.5) được sử dụng 
để đo lường nguy cơ từ sự quen thuộc. Người tham gia khảo sát được yêu cầu lựa chọn mức ảnh 
hưởng của vấn đề được nêu ra đến các nguy cơ đe dọa tính độc lập của KTV theo thang đo Likert 
- 5 điểm (từ Ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hoàn toàn không ảnh hưởng);

Phần 3: gồm các câu hỏi về thông tin của người tham gia trả lời phiếu: họ và tên, tuổi, chức 
vụ công tác, nơi làm việc (Tác giả chia công ty kiểm toán thành Big 4 và Non Big 4), giới tính 
(gồm Nam và Nữ), số năm kinh nghiệm làm kiểm toán (dựa vào kết quả phỏng vấn sâu, Tác giả 
chia kinh nghiệm của KTV thành 2 mức kinh nghiệm là ≤ 5 năm và > 5 năm).

Kích thước mẫu cho cuộc khảo sát này được xác định bằng công thức của Slovin  (Trần Thị 
Kim Thu, 2012, trang 34), với kích thước tổng thể là 793 KTV đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn 
vị có lợi ích công chúng (số lượng KTV tính đến 15/10/2019), Bộ Tài chính (2019) và phạm vi sai 
số là 10% (kết quả thu được có thể giải thích được 90% hiện tượng nghiên cứu), cỡ mẫu được xác 
định là 89.

Kết quả khảo sát

Căn cứ vào danh sách các KTV đủ điều kiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tính 
đến 10/2019 (Bộ Tài chính, 2019), Tác giả tiến hành gửi 300 phiếu đến các KTV theo hình thức 
chọn mẫu thuận tiện thông qua mối quan hệ của nhóm Tác giả và đồng nghiệp. Bảng hỏi được phát 
đi bằng công cụ Google Drive và thu về trong thời gian một tháng. Sau khi loại bỏ những phiếu 
không có giá trị nghiên cứu, Tác giả tiến hành đánh số thứ tự các phiếu thu thập được để tránh 
nhầm lẫn trong quá trình xử lý dữ liệu và thống kê các câu trả lời của KTV nhằm phục vụ cho mục 
đích phân tích. Có 135 KTV tham gia trả lời Phiếu, số phiếu hợp lệ phục vụ cho mục đích nghiên 
cứu là 121 phiếu, với số phiếu thu được này, kết quả phân tích có thể giải thích được trên 90% hiện 
tượng nghiên cứu, trong đó 36 KTV nam (29,75%) và 85 KTV nữ (70,25%); 81 KTV (66,94%) có 
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từ 5 năm kinh nghiệm kiểm toán trở xuống đối với các đơn vị có lợi ích công chúng và 40 KTV 
(33,06%) có trên 5 năm kinh nghiệm kiểm toán đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; 35 KTV 
(28,93%) đang làm việc tại các công ty kiểm toán Big 4 và 86 KTV (71,07%) làm ở những công 
ty kiểm toán khác.

5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo, chỉ số Cronbach’s Alpha có giá trị là 0,912. 
Điều này khẳng định rằng, tất cả các dữ liệu đã thu thập được đều đáng tin cậy.

Kết quả kiểm định ảnh hưởng của nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng đến các nguy cơ

Bảng 2: Thống kê mô tả và Kết quả kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của 2 tổng thể

Các nguy cơ Tên biến

Giá trị 
trung 
bình 

(Mean)

Giá trị t 
(t value)

Ý nghĩa 
thống kê 

(Sig.)

Nguy cơ do tư lợi
Cặp thứ nhất

TL1.3 3,02
7,525 0,000

TL1.5 2,40

Cặp thứ hai
TL2.3 2,92

5,902 0,000
TL2.5 2,63

Nguy cơ tự kiểm tra
Cặp thứ ba

KT3.3 2,67
5,236 0,000

KT3.5 2,42

Cặp thứ tư
KT4.3 3,00

5,236 0,000
KT4.5 2,75

Nguy cơ về sự bào 
chữa

Cặp thứ năm
BC5.3 2,20

5,236 0,000
BC5.5 1,95

Cặp thứ sáu
BC6.3 2,32

3,105 0,002
BC6.5 2,20

Nguy cơ về sự đe dọa

Cặp thứ bảy
ĐD7.3 2,33

4,276 0,000
ĐD7.5 2,20

Cặp thứ tám
ĐD8.3 2,16

3,288 0,001
ĐD8.5 2,07

Cặp thứ chín
ĐD9.3 2,54

6,290 0,000
ĐD9.5 2,29

Nguy cơ về sự quen 
thuộc

Cặp thứ mười
QT10.3 2,00

4,121 0,000
QT10.5 1,88

Cặp thứ mười 
một

QT11.3 1,92
3,288 0,001

QT11.5 1,83
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Nguồn: Kết quả thống kê mô tả và kiểm định t (thông qua phần mềm SPSS 20

Kết quả kiểm định cho thấy, tất cả các cặp tình huống được kiểm định đều có ý nghĩa thống 
kê (t>1,96 và sig.<0,05) (Bảng 2). Như vậy, giả thuyết “Nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng không ảnh 
hưởng đến 5 nguy cơ đe dọa tính độc lập của KTV khi thực hiện kiểm toán BCTC” bị bác bỏ. Từ 
kết quả này, có thể khẳng định rằng khi nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng thì những người tham gia 
khảo sát cho rằng: 

Tính độc lập của KTV bị ảnh hưởng nhiều hơn từ nguy cơ do tư lợi so với nhiệm kỳ kiểm 
toán ngắn (giá trị trung bình của tổng thể giảm từ 3,02 xuống 2,40 với tình huống TL1 và giảm từ 
2,92 xuống 2,63 ở tình huống TL2) nếu: Tổng mức phí dịch vụ thu được từ khách hàng này và các 
đơn vị có liên quan của khách hàng trong hai năm liên tiếp chiếm hơn mức 15% tổng doanh thu 
của doanh nghiệp kiểm toán và Khách hàng có phí kiểm toán chưa thanh toán; 

Tính độc lập của KTV bị ảnh hưởng nhiều hơn từ nguy cơ tự kiểm tra so với nhiệm kỳ kiểm 
toán ngắn (giá trị trung bình của tổng thể giảm từ 2,67 xuống 2,42 với tình huống KT3 và giảm 
từ 3,00 xuống 2,75 ở tình huống KT4) nếu: Một KTV tham gia cung cấp cả dịch vụ kiểm toán và 
phi kiểm toán. Giá trị của phí phi kiểm toán bằng hoặc lớn hơn 100% phí kiểm toán và Một KTV 
tham gia cung cấp cả dịch vụ kiểm toán và phi kiểm toán. Giá trị của phí phi kiểm toán bằng hoặc 
lớn hơn 25% phí kiểm toán; 

Tính độc lập của KTV bị ảnh hưởng nhiều hơn từ nguy cơ về sự bào chữa so với nhiệm kỳ 
kiểm toán ngắn (giá trị trung bình của tổng thể giảm từ 2,20 xuống 1,95 với tình huống BC5 và 
giảm từ 2,32 xuống 2,20 ở tình huống BC6) nếu: KTV hành nghề là người bào chữa bí mật, đại 
diện cho khách hàng kiểm toán trong các vụ kiện hoặc khi giải quyết các tranh chấp với bên thứ 
ba và KTV giới thiệu người bạn thân của mình tham gia giao dịch cổ phiếu hoặc chứng khoán tài 
chính của một khách hàng; 

Tính độc lập của KTV bị ảnh hưởng nhiều hơn từ nguy cơ về sự đe dọa so với nhiệm kỳ kiểm 
toán ngắn (giá trị trung bình của tổng thể giảm từ 2,33 xuống 2,20 với tình huống ĐD7; giảm từ 
2,16 xuống 2,07 ở tình huống ĐD8 và giảm từ 2,54 xuống 2,29 ở tình huống ĐD9) nếu: KTV bị đe 
dọa bởi những biện pháp của bộ máy quản lý của khách hàng mà họ đã kiểm toán; KTV bị khách 
hàng đe dọa khởi tố và Một khách hàng đe dọa sẽ thay thế KTV bằng một KTV khác do có sự bất 
đồng giữa hai bên; 

Tính độc lập của KTV bị ảnh hưởng nhiều hơn từ nguy cơ về sự quen thuộc so với nhiệm 
kỳ kiểm toán ngắn (giá trị trung bình của tổng thể giảm từ 2,00 xuống 1,88 với tình huống QT10 
và giảm từ 1,92 xuống 1,83 ở tình huống QT11) nếu: KTV thực hiện hợp đồng dịch vụ có quan 
hệ gia đình với nhân sự cấp cao của khách hàng và KTV nhận quà biếu (có giá trị đáng kể) từ một 
khách hàng.

 Có 2/5 loại nguy cơ có kết quả kiểm định trong nghiên cứu này khác so với kết quả nghiên 
cứu của Chia-Ah và Karlsson (2010). Chia-Ah và Karlsson (2010) đã tìm ra bằng chứng chứng tỏ 
không có sự ảnh hưởng nào rõ rệt của nhiệm kỳ kiểm toán được mở rộng đến nguy cơ bị đe dọa (t 
= - 0,541 và sig. = 0,589) và nguy cơ từ sự quen thuộc (t = - 0,518 và sig. = 0,605). Hơn nữa, giá trị 
trung bình của tổng thể tăng từ 1,617 đến 1,631 với tình huống đánh giá nguy cơ bị đe dọa; giá trị 
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trung bình của tổng thể tăng từ 1,557 đến 1,568 với tình huống đánh giá nguy cơ từ sự quen thuộc. 
Mặc dù mức tăng của các giá trị trung bình không đáng kể nhưng đây là dấu hiệu thể hiện sự khác 
biệt so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi.

6. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ giữa nhiệm kỳ kiểm toán mở rộng đến tính độc 
lập của KTV thông qua kết quả kiểm định các cặp giả thuyết liên quan đến 5 mối nguy cơ không 
tuân thủ tính độc lập (nguy cơ do tư lợi, nguy cơ tự kiểm tra, nguy cơ về sự bào chữa, nguy cơ từ sự 
quen thuộc, nguy cơ bị đe dọa) khi kiểm toán BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng. Ngoài 
ra, kết quả kiểm định t một mẫu được áp dụng cho nhiệm kỳ kiểm toán dưới 3 năm và nhiệm kỳ 
kiểm toán từ 5 năm trở lên xác nhận rằng bất kỳ độ dài của nhiệm kỳ nào cũng có thể là nguồn gốc 
tạo ra mối đe dọa đến sự độc lập của KTV.

Trên thực tế, đối với công ty kiểm toán, nhiệm kỳ kiểm toán kéo dài có thể giúp cho cuộc 
kiểm toán được tổ chức hiệu quả hơn, tuy nhiên, theo qui định trong Chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp kế toán và kiểm toán, Kiểm toán viên hành nghề không được tham gia thực hiện kiểm toán 
cho một đơn vị có lợi ích công chúng trong 5 năm tài chính liên tục (Bộ Tài chính, 2015). Kết 
hợp với kết quả nghiên cứu trên, nhóm Tác giả cho rằng tính độc lập là một khái niệm tương đối, 
nó phụ thuộc nhiều vào bản thân KTV khi hành nghề. Trước khi nhận nhiệm vụ kiểm toán từ cấp 
trên, các KTV cần phải tự phân tích sự độc lập của họ về mặt hình thức, tư tưởng và xác nhận rằng 
họ có đủ xứng đáng để thực hiện cuộc kiểm toán với tính chính trực và khách quan cao nhất hay 
không. Nếu kết quả của các phân tích khẳng định tính độc lập có thể bị suy giảm thì họ cần xem 
xét các biện pháp bảo vệ phù hợp hoặc xem xét lại quyết định có nên tham gia vào cuộc kiểm toán. 

Kết quả kiểm định cho thấy, tính độc lập bị suy giảm khi nhiệm kỳ kiểm toán kéo dài, tuy 
nhiên, sự suy giảm này là không đáng kể. Kết hợp kết quả nghiên cứu của chúng tôi với phát hiện 
của Nguyễn Anh Hiền (2017): nếu cùng một KTV thực hiện kiểm toán BCTC thì chất lượng kiểm 
toán sẽ tăng dần theo từng năm và đạt cao nhất ở năm thứ 5, nhóm nghiên cứu khuyến nghị cơ 
quan quản lý Nhà nước nên cân nhắc về nhiệm kỳ kiểm toán trong thời hạn 5 năm thay bằng thời 
hạn đang áp dụng hiện nay, đồng thời có hình phạt xử lý mạnh và kịp thời đối với trường hợp vi 
phạm về tính độc lập.

Mặc dù nghiên cứu đã có được kết quả cụ thể, tuy nhiên do giới hạn về thời gian và nguồn 
lực nên Tác giả chưa thực hiện nghiên cứu với toàn bộ các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. 
Ngoài ra, kết quả khảo sát chỉ đại diện được trên 90% hiện tượng nghiên cứu; các phần tử được 
chọn vào mẫu kiểm toán bằng phương pháp thuận tiện dựa trên mối quan hệ của nhóm Tác giả và 
các đồng nghiệp. Do đó, trong tương lai, nhóm Tác giả sẽ tiếp tục phát triển nghiên cứu này và 
khắc phục các nhược điểm trên để kết quả nghiên cứu có ý nghĩa tốt hơn.
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH HẢI 
QUAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

Nguyễn Thị Minh Hòa* 

TÓM TẮT:  Chính phủ điện tử là việc ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin, truyền thông vào các 
hoạt động của Chính phủ với mục đích nâng cao tính hiệu quả, minh bạch và sự tham gia của người dân 
vào các hoat động của chính quyền. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện chính phủ điện tử trong ngành 
Hải quan, có thể thấy hiệu quả mà chính phủ điện tử mang lại là rất lớn, tuy nhiên quá trình tổ chức triển 
khai, vận hành vẫn còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế tồn tại khiến chương trình này chưa thực sự phát huy 
được những tiện ích, hiệu quả như mong đợi. Vậy giải pháp nào đặt ra nhằm thúc đẩy thực hiện chương 
trình chính phủ điện tử trong ngành Hải quan giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025

Từ khóa: Chính phủ điện tử (e-Government); cải cách thủ tục hành chính; thủ tục hải quan; cơ chế một 
cửa quốc gia (NSW; dịch vụ công trực tuyến

ABTRACT: Apparently, E-government is the application of information and communication technology 
achievements in the Government’s activities with the aim of improving the efficiency, transparency and 
people’s parrticipation. After nearly 5 years of implementing e-government in Customs, it can be seen 
that the effectiveness of e-government is great, but the process of organizing and operating still reveals 
many existing limitations, making this program not really promote the utilities and efficiency as expected. 
So what solutions are in place to promote the implementation of e-government programs in the Customs 
sector in the period of 2019-2020 and orientation to 2025?

Keywords: E-government (e-Government); administrative reform; customs procedures; National one 
stop shop mechanism (NSW; online public service

1 - NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA NGÀNH HẢI QUAN

Từ những năm 2000, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc 
đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế với quan 
điểm “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng 
điểm. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, 
trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, 
nông nghiệp…”. Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 triển khai có hiệu quả 

*    Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, 
năm 2015, Chính phủ đã có Nghị quyết đầu tiên tập trung về Chính phủ điện tử nhằm đẩy mạnh 
phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ 
điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước trên môi trường mạng.

Từ những tư tưởng và Nghị quyết trên, bắt đầu từ năm tài khóa 2011 Chính phủ Việt Nam đã 
ưu tiên thực hiện xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc 
gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam. Tiếp đó, năm 2013 ngành Hải quan đã triển khai 
vận hành chính thức Hệ thống thông quan tự động và hệ thống tình báo hải quan (VNACCS/VCIS) 
tại 2 Chi cục và nhanh chóng được triển khai lan rộng tới các đơn vị hải quan trong cả nước. Đến 
tháng 11 năm 2014 sau một quá trình chuẩn bị với nhiều nỗ lực, thủ tục hành chính đầu tiên được 
triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Từ ngày 01/3/2017 ngành Hải quan đã triển khai vận 
hành chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Từ việc vận hành những hệ thống này, ngành 
Hải quan với mong muốn triển khai toàn diện Chính phủ điện tử thành một hệ thống tự động, qua 
đó thay đổi phương thức quản lý, thực hiện thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa theo chuẩn mực quốc 
tế, hỗ trợ tối đa người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đúng như chiến 
lược phát triển của Hải quan Việt Nam.

Trong thời gian qua để đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử ngành Hải quan đã nỗ lực triển 
khai nhiều hệ thống, cơ chế tự động và đạt được những kết quả nhất định bước đầu, song thực tế 
triển khai vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu xây dựng một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh kết 
nối người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý liên quan. Cụ thể như:

Một là, xây dựng cơ chế chính sách và cải cách hành chính còn nhiều phức tạp

Trong những năm qua ngành hải quan đã tiến hành ra soát toàn bộ hệ thống văn bản pháp 
luật hải quan, qua đó xác định được những văn bản cần sửa đổi bổ sung ban hành, đặc biệt là 
trong năm 2019 xác định có 22 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
trong đó có 6 đề án chuyển từ năm 2018 sang và 16 đề án xây dựng mới trong năm 2019. Mặc 
dù ngành hải quan đã xác định số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi, 
bổ sung ban hành mới từ đó đã chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các 
Bộ, ngành, văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản; đồng 
thời tập trung nguồn lực thời gian triển khai xây dựng các văn bản đảm bảo thực hiện đúng tiến 
tiến độ, trình tự, thủ tục nhằm tháo gỡ các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các 
quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả. Nhưng 
trong quá trình xây dựng ban hành một số nghị định, thông tư có phạm vi điều chỉnh rộng, phức 
tạp, cần xin ý kiến của nhiều bộ, ngành và các cơ quan liên quan nhiều lần cũng làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến thời gian tiến độ ban hành các văn bản. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của 
ngành hải quan tiếp tục được chú trọng, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện 
thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu quản lý, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu 
các tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính nhất là ở cấp chi cục. Nhưng vẫn còn rất nhiều 
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bất cập do đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa quan tâm, chưa chủ động 
đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Việc thống kê thủ tục 
hành chính để trình Bộ Tài chính công bố đối với một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành 
năm 2018, 2019 thực hiện còn chậm trễ. Vẫn còn một số quy định thủ tục hành chính không đầy 
đủ, thiếu rõ ràng, thiếu các biểu mẫu dẫn đến lúng túng khi thực hiện áp dụng. Vẫn còn tình trạng 
giải quyết thủ tục hành chính quá thời hạn quy định, yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ ngoài quy 
định, thu phí không đúng quy định.

Hai là, cải cách thủ tục hải quan chưa toàn diện

Trong thời gian qua, ngành Hải quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác cải cách hành 
chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hải quan nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 
doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian cũng như nâng cao hiệu quả trong quá trình 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng, hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều khó khăn chủ quan và khách quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan như:

Khó khăn trước hết nằm ở chỗ hệ thống văn bản pháp luật về hải quan là rất lớn nhưng lại 
thường xuyên thay đổi, thời gian từ khi ban hành đến khi có hiệu lực ngắn và chịu sự điều chỉnh 
của nhiều Bộ, ngành có liên quan nên có những quy định chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn 
dẫn đến gây khó khăn cho cả cán bộ công chức hải quan lẫn doanh nghiệp thực thi, cập nhật, thực 
hiện như: Nghị định số 08 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 59/NĐ-CP năm 
2018; Thông tư số 38/TT-BTC năm 2015 được thay thế bằng Thông tư 39/TT-BTC năm 2018…

Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp đã được thực hiện thông qua 
các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hải quan, nhưng do chưa được tích hợp thành một phần mềm 
tổng hợp liên thông nên trong quá trình kiểm tra hồ sơ, cán bộ, công chức hải quan phải kiểm tra 
nhiều nội dung, cùng lúc phải thao tác trên nhiều phần mềm (kế toán, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm, 
dịch vụ công trực tuyến…), dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó hệ thống hải quan 
điện tử (Ecustoms) nhiều lúc không ổn định, còn chậm, làm ảnh hưởng đến quá trình truyền dữ 
liệu của doanh nghiệp cũng như việc tra cứu và khai thác thông tin phục vụ việc làm thủ tục hải 
quan của cơ quan hải quan.

Khó khăn đến từ công tác kiểm tra chuyên ngành của cơ quan hải quan, hiện có rất nhiều Bộ, 
ngành chưa kết nối với Hệ thống môt cửa quốc gia, chưa thực hiện kết nối với cơ quan hải quan 
trong việc cập nhật, tra cứu giấy phép hoặc giấy kiểm tra chuyên ngành đối với một số loại hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu nên chưa thực sự tạo thuận lợi do doanh nghiệp vẫn phải đến cơ quan hải 
quan để nộp bản giấy và cơ quan hải quan vẫn phải thực hiện lưu trữ chứng từ giấy. Đến thời điểm 
hiện tại mới chỉ có Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo quy 
định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, điều này cũng gây khó khăn và kéo dài thời gian thông quan 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, khó khăn không chỉ 
đến từ khâu quản lý Nhà nước mà còn đến từ phía các doanh nghiệp nhưng, trong số các doanh 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 209

nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan có nhiều DN nhỏ, mới thành lập chưa chú trọng việc 
đào tạo, ít cử nhân viên tham dự các buổi tập huấn cập nhật chính sách pháp luật về hải quan cũng 
như kỹ năng khai báo, làm thủ tục hải quan. Do vậy trình độ, năng lực của người khai hải quan còn 
nhiều hạn chế, chưa nắm bắt kịp thời những thay đổi trong các quy định liên quan đến lĩnh vực hải 
quan, làm mất nhiều thời gian của cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hiện có nhiều doanh nghiệp ủy thác việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu cho các đại lý hải quan. Tuy nhiên, đa phần các đại lý hải quan vẫn chỉ dừng lại 
với vai trò là người khai thuế hải quan hoặc giao nhận hàng hóa cho khách hàng, các thủ tục hải 
quan quan trọng khác như ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí,… 
vẫn do các doanh nghiệp tự đứng ra đảm nhiệm. Cụ thể là nhân viên đại lý hải quan lấy giấy giới 
thiệu từ chính những DN XNK để lấy danh nghĩa là nhân viên của những DN XNK đó đến cơ quan 
hải quan làm thủ tục hải quan. Trình độ nghiệp vụ của nhân viên đại lý hải quan chưa đồng đều, 
nhiều nhân viên đại lý hải quan chưa chủ động nghiên cứu và cập nhật thường xuyên về chính sách 
quản lý hàng hóa XNK và thủ tục hải quan, đặc biệt vẫn còn tình trạng xảy ra sai sót khi khai báo 
trên tờ khai, chủ yếu liên quan về nghiệp vụ mã số hàng hóa, trị giá tính thuế…

Ngoài ra, trong thực hiện thủ tục hải quan còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan hải 
quan và các cơ quan khác có liên quan; cán bộ công chức hải quan chưa hướng dẫn đầy đủ và tận 
tình hoặc yêu cầu cung cấp thông tin và giấy tờ ngoài quy định; thời gian giải phóng hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu còn rất cao; kết quả phân luồng hàng hóa (luồng xanh) cũng rất cao; nguồn nhân 
lực rất lớn và một yếu tố nữa đó là việc thực hiện mô hình Hải quan vùng vẫn chưa được triển khai 
áp dụng, điều này làm giảm hiệu quả trong quá trình đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử của Hải 
quan Việt Nam, điều này được thể hiện cụ thể tại bảng 1 sau:

Bảng 1: Tổng hợp mức độ hiệu quả thực hiện thủ tục hải quan  các tiêu chí đánh giá của 
Hải quan Việt Nam và hải quan các nước phát triển

Hải quan 
các nước

Số tờ khai 
được xử lý 

điện tử

Thời gian 
giải phóng 
hàng xuất

Thời gian 
giải phóng 
hàng nhập

Tỷ lệ kiểm 
tra (luồng 

xanh)

Nguồn 
nhân lực 
(người)

Mô hình 
hải quan 

vùng
Hải quan 

Pháp
100% 7 phút 2,5 giờ 86% 9.700 Đã áp dụng

Hải quan 
Nhật Bản

100% 1 phút 3,3 giờ 76% 9.000 Đã áp dụng

Hải quan 
Hàn Quốc

100% 2 phút 1,5 giờ 96% 5.000 Đã áp dụng

Hải quan 
Singapore

100% 3 phút 3 giờ phút 85% 500 Đã áp dụng

Hải quan 
Việt Nam

99,57% 5,2 giờ 38 giờ 57,48% 10.201 Chưa

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
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Ba là, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia còn chậm

Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đã được chính thức triển khai từ tháng 11/2014 với các thủ 
tục ban đầu bao gồm 01 thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D của Bộ Công thương 
và 03 thủ tục liên quan đến quản lý tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng biển quốc tế 
do Bộ Giao thông vận tải chủ trì. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia không chỉ là thực hiện cam 
kết của Việt Nam trong thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), mà còn là một trong những 
giải pháp quan trọng được kỳ vọng mang lại sự đột phá trong đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện 
tử ở Việt Nam. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa 
ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Tổng cục Hải quan đã phối hợp với 
các Bộ, ngành tích cực triển khai các thủ tục hành chính mới, mở rộng phạm vi, số lượng doanh 
nghiệp tham gia đối với các thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện trên Cơ chế một cửa 
quốc gia đáp ứng mục tiêu và tiến độ kế hoạch tổng thể triển khai Chính phủ điện tử. Trong năm 
2019 đã phối hợp với các Bộ, ngành triển khai nốt số thủ tục hành chính trên cơ chế một quốc gia, 
tính đến 30/6 năm 2019, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa 
lên cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên cổng thông tin điện 
tử một cửa quốc gia là gần 2,27 triệu bộ hồ sơ của hơn 30,7 nghìn doanh nghiệp. Mặc dù đã có 
nhiều nỗ lực từ Chính phủ, các Bộ, ngành và đã đạt được kết quả nhất định bước đầu, nhưng thực 
tế trong quá trình triển khai NSW chậm, chưa thực sự đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử trong 
ngành Hải quan:

Nguồn lực để thực hiện hoạt động giám sát, quản lý, vận hành các hệ thống cơ chế một cửa 
quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN bao gồm hệ thống xử lý xử lý dữ liệu điện tử hải quan và 
đường kết nối đến 35 cục hải quan tỉnh, thành phố, cần kết nối đến 12 bộ, ngành, cổng thông tin 
một cửa quốc gia và 12 hệ thống xử lý chuyên ngành còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa 
các cơ quan rất phức tạp, nhiều lúc chưa kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố tại các hệ thống quản lý 
chuyên ngành hoặc có yêu cầu nâng cấp điều chỉnh. Công tác kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều 
hạn chế, vướng mắc, chưa đưa ra được một mục tiêu; Một số Bộ, ngành còn thiếu quyết liệt và 
khẩn trương trong triển khai các nhiệm vụ; việc xây dựng và ban hành các danh mục chuyên ngành 
cũng tồn tại nhiều hạn chế; Văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý và kiểm tra chuyên 
ngành còn nhiều, phần vì quản lý và kiểm tra giọng. Một số Bộ, ngành chậm ban hành các thông 
tư hướng dẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

Bốn là, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa tích hợp 
hoàn toàn

 Trong thời gian qua ngành Hải quan quyết liệt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp trong chủ trương chung của Chính phủ. Do khối lượng công việc trong ứng 
dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhiều, đặc biệt một số phần việc lớn 
như: xây dựng đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin lên hải quan, triển khai đề 
án đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát 
hải quan vận chuyển bằng container, thanh toán điện tử. Vì vậy, trong quá trình triển khai một số 
công việc đôi lúc còn chậm so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là đối với việc xây dựng đề án tái thiết 
kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan hiện nay đang rất chậm, việc hoàn thiện 
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các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan đặc biệt là việc hoàn thiện 
hệ thống quản lý hàng hóa tự động tại các cảng biển và cảng hàng không đồng thời với việc triển 
khai mạnh mẽ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa đạt kết quả như kế hoạch đặt ra.

2 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH HẢI QUAN

Trong thời gian tới để đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử trong ngành Hải quan, ngành 
Hải quan cần tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; đẩy mạnh 
cải cách hiện đại hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, giám sát hàng hóa 
suất nhập khẩu; mở rộng thực hiện thanh toán điện tử nâng số ngân hàng tham gia phối hợp thu 
ngân sách với cơ quan Hải quan.., cụ thể:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý đẩy nhanh tiến trình Chính phủ điện tử

 Tiếp tục hoàn thiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 đảm bảo 
đúng tiến độ, chất lượng, các đề án trong chương trình công tác trọng tâm của ngành hải quan kèm 
theo quyết định 144/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2019. Trong đó, quý III, IV/2019 thực hiện: 8 đề án 
trình chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Quốc Hội (chi tiết tại Bảng 1); 06 đề án trình bộ tài chính; 
44 đề án trình tổng cục hải quan.

 Trình chính phủ ban hành: Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 167 /NĐ-CP ngày 
27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế; Nghị định thay thế nghị định số 
127/201/NĐ-CP ngày 15/12/2013  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 
26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127 /2013/NĐ-CP; Quyết 
định thay thế Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 26/4/2018  của Thủ tướng chính phủ quy định việc 
thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc là không đảm bảo chất 
lượng, và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu ra 
nước ngoài.

Trình Bộ tài chính ban hành: Thông tư thay thế Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015; 
Thông tư hướng dẫn nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng 
hóa và cảnh thông qua hệ thống quá cảnh ASEAN-ACTS thực hiện nghị định thư số 7; Thông tư 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018  quy định chi tiết về hoạt động 
thương mại biên giới; Thông tư thay thế Thông tư 168 /2011/TT-BTC  ngày 21/11/2011 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014;  Thông tư quy định tiêu chí 
đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp trong quản lý 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính hoàn thiện Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/
NĐ-CP.

Đánh giá đầy đủ tác động của việc áp dụng và không áp dụng các chính sách mới đến công 
tác quản lý nhà nước về hải quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt 
trong bối cảnh cơ quan hải quan đang đẩy nhanh thực hiện chính phủ điện tử trong ngành Hải quan.
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Bảng 2: Đề án, công việc cần ban hành trình Chính phủ, 
Thủ tướng chính phủ, Quốc Hội ban hành

Tên đề án, công việc Số lượng

- Đề án, công việc trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Quốc Hội 08

- Các đề án, CTTT trình Bộ Tài chính 06
- Các đề án, CTTT trình Tổng cục Hải quan 44

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Thứ hai, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu

 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, 
công khai, thuận tiện, thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan, tạo thuận lợi 
hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải; giảm chi 
phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai đầy đủ kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2019 của Bộ Tài chính. Nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động của thủ 
tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hải quan. Khẩn trương thống kê, trình Bộ 
công bố thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hải quan bị chậm công bố 
thủ tục hành chính. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, không để chậm công bố 
thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp về thủ tục hành chính hải quan.

 Thứ ba, đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo 
thuận lợi thương mại.

Phấn đấu hoàn thành triển khai mới 6 một thủ tục hành chính trong năm  2019 trên cơ chế một 
cửa quốc gia bao gồm: 18 thủ tục chuyển từ năm 2018 sang và 43 thủ tục của năm 2019 theo quyết 
định số 1254 /QĐ-TTg  của thủ tướng chính phủ; chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải 
quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch động thực vật với các nước ASEAN theo kế hoạch chung 
của ASEAN; chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan và C/O điện tử với liên minh 
kinh tế Á-Âu và Hàn Quốc.

 Thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa 
ASEAN và kiểm tra chuyên ngành: điều phối, theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành trong việc 
triển khai; tham mưu cho Ủy ban 1899 trong việc chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc triển khai của 
các Bộ, ngành thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho triển khai cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN; 
Thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập, phối hợp với phòng thương mại và công 
nghiệp Việt Nam xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các 
Bộ, ngành theo chương trình kế hoạch của Chính phủ.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời gian tới ngành hải quan tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp liên 
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quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau: 

Hoàn thiện đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan và 
tập trung triển khai đề án; trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ 
thông tin của ngành hải quan giai đoạn 2016 đến 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ 
mới; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của kiểm toán nhà nước về hệ thống công nghệ 
thông tin phục vụ công tác quản lý thu ngân sách nhà nước và gửi báo cáo kết quả thực hiện cho 
kiểm toán nhà nước; Thực hiện thí điểm trao đổi C/O điện tử sử dụng công nghệ blockchain với 
hải quan Hàn Quốc.

Triển khai đề án đầu tư hệ thống seal Định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng 
hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của ngành và hệ thống quản lý hàng hóa 
tự động tại các cảng biển.

Chủ động nghiên cứu và từng bước ứng dụng các thành tựu công nghệ cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư trong công tác quản lý nhà nước về hải quan như internet vạn vật (IoT), dữ liệu 
lớn (Bigdata), phân tích thông minh (BI), Di động (mobility), chuỗi khối (blockchain),  ảo hoá 
(Could) và trí tuệ thiên tạo (AI).  Đảm bảo quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin tiếp 
tục hoạt động ổn định, an ninh, an toàn, hỗ trợ kịp thời và đắc lực cho người dân và doanh nghiệp 
trong quá trình làm thủ tục hải quan, hoàn thiện môi trường làm việc điện tử trong ngành hải quan, 
để mạnh thực hiện chính phủ điện tử.

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp,  trong đó 
tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tám thủ tục hành (Nâng cấp hai thủ tục 
hành chính từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đề xuất 
thủ tục hành chính từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) 
Đã đăng ký với Bộ Tài chính và sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trong 
trường hợp có các thủ tục hành chính được bổ sung hoặc sửa đổi.

Hoàn thiện việc triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử tập trung của ngành hải quan, để 
sẵn sàng cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tục hải 
quan. 

Thứ năm, các giải pháp khác 

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ về đo lường thời gian thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục thông 
quan hải quan, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 
dịch vụ công qua cơ chế một cửa quốc gia. Nếu được triển khai thường xuyên, các biện pháp trên 
trên không chỉ tăng hiệu quả công việc mà còn góp phần là nhân tố tích cực góp phần đẩy nhanh 
thực hiện chính phủ điện tử của ngành Hải quan

Xây dựng chương trình đánh giá dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan và hoàn thiện sớm 
hướng dẫn đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tổ chức tham vấn chính sách pháp luật 
hải quan đối với hiệp hội doanh nghiệp theo chương trình xây dựng pháp luật hải quan năm 2019.

Triển khai thực hiện và điều phối thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng chỉ số giao dịch 
thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 đảm bảo đúng yêu cầu về lộ trình, 
kết quả, mục tiêu đã đặt ra của ngành. 
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 Đối với công tác giám sát, quản lý về hải quan cần tiếp tục tăng cường xây dựng hoàn thiện 
đề án tổng thể về: quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, 
nhằm mục đích kết nối các cơ quan chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng liên quan đến các 
hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên nền cơ chế một cửa 
quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN theo quyết định  1254 /QĐ-TTg ngày 26/9/2018  của Thủ tướng 
chính phủ.

 Cải cách toàn diện công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành, kết nối cổng thông tin một 
cửa quốc gia theo như vụ phân công tại các nghị quyết của chính phủ; tổ chức triển khai nghị định 
quy định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành 
đối với hàng hóa suất nhập khẩu ngay khi được thủ tướng chính phủ phê duyệt ban hành; đồng thời 
hoàn thiện công tác thông tin thương mại quốc gia (VTIP).

Ngành Hải quan cần phối hợp với các Bộ, ngành triển khai hoàn thiện việc sửa đổi các văn 
bản về quản lý và kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp làm việc với 
các Bộ, ngành để khẩn trương giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác kiểm tra chuyên 
ngành; xây dựng tiêu chí thành lập, tạo dựng, giải thể địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung 
trình thủ tướng chính phủ ban hành trong năm 2020.

3 - KẾT LUẬN

Qua 5 năm triển khai thực hiện chính phủ điện tử của ngành Hải quan có thể thấy vẫn còn 
nhiều tồn tại, hạn chế, khiến chương trình này chưa thực sự phát huy được tiện ích, hiệu quả như 
mong đợi. Để chương trình này hiệu quả hơn nữa cần thiết phải có sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ 
các Bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cả cộng đồng doanh nghiệp. Trong khuôn 
khổ bài nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp phát triển chính phủ điện tử trong ngành hải 
quan theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đồng 
thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 
vụ, giải pháp trong tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
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chí Hải quan ngày 09/04/19.
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VIỆT NAM - 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Đoàn Ngọc Xuân*

TÓM TẮT: Kể từ Đại hội IX đến nay, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, trong đó đã chỉ rõ các 
định hướng lớn về hành chính công như: “Tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp”; 
“tách hệ thống cơ quan hành chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp; phát triển mạnh các dịch vụ 
công cộng”; “Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế,… chuẩn 
mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm mạnh các thủ tục hiện hành. Đẩy mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của hệ thống hành chính nhà nước các cấp”; “đẩy mạnh xã 
hội hóa đối với cung cấp các dịch vụ công”. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 5 và 6 Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân: “Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá dịch vụ hành chính công”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả: “Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không 
nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”. Do vậy, việc xác định nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính công nào đủ điều kiện để có thể chuyển giao được cho xã hội đảm nhiệm là một 
nhiệm vụ rất quan trọng.

Từ khóa: Dịch vụ hành chính công, thị trường, Việt Nam.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã đưa ra nhiệm 
vụ “phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với hoạt động kinh 
doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập”; rà soát để “xác định các dịch vụ sự nghiệp công 
do ngân sách nhà nước phải bảo đảm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”. Việc chuyển hóa các dịch vụ công được thực 
hiện theo hai cách thức cơ bản, đó là: Nhà nước huy động sự tham gia của các nguồn lực (nhân 
lực, tài lực và vật lực) thuộc khu vực ngoài Nhà nước vào cung ứng dịch vụ; Nhà nước từng bước 
chuyển giao dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức ngoài Nhà nước thực hiện. Tuy nhiên, lựa chọn cách 
thức nào là do khả năng tham gia của xã hội quyết định mà khả năng đó phụ thuộc chủ yếu vào các 
điều kiện kinh tế - xã hội khách quan ở từng giai đoạn phát triển, không thể tuỳ thuộc vào ý muốn 
chủ quan của Nhà nước. Phạm vi vài viết này chúng tôi trao đổi xung quanh chủ đề về giải pháp 

*  Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương
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phát triển thị trường hay nói cách khác là phát triển các yếu tố cấu thành thị trường dịch vụ hành 
chính công của Việt Nam.

Tổng quan về thị trường dịch vụ hành chính công

Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền, lợi ích 
hợp pháp của cá nhân và tổ chức, do Nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền cho tổ chức, 
cá nhân khác thực hiện nhằm bảo đảm trật tự, lợi ích chung và công bằng xã hội. Xét theo lĩnh 
vực cung ứng dịch vụ, dịch vụ công gồm 3 loại: dịch vụ công trong lĩnh vực sự nghiệp; dịch vụ 
công trong lĩnh vực công ích và dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi 
là dịch vụ hành chính công. Như vậy, dịch vụ hành chính công là một bộ phận cấu thành của 
dịch vụ công, là loại dịch công vụ gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu 
cầu của người dân. Như vậy, dịch vụ hành chính công là một loại dịch vụ công do các cơ quan 
hành chính nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền thực hiện để phục vụ các quyền và nghĩa vụ 
cơ bản của các tổ chức và công dân. Xuất phát từ chức năng của Nhà nước, hành chính công là 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, sử dụng 
nguồn lực công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc hoạt động của tổ 
chức, cá nhân được ủy quyền cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Dịch vụ hành 
chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu 
lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại 
giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành 
chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể 
liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

Đặc trưng dịch vụ hành chính công 

- Dịch vụ hành chính công gắn với thẩm quyền mang tính quyền lực pháp lý. Thẩm quyền 
này gắn liền với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ có tính pháp lý của các tổ chức và công dân như cấp các loại giấy phép, giấy khai sinh, xử 
lý vi phạm hành chính… nhằm giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, là hoạt động 
phục vụ người dân từ phía cơ quan hành chính nhà nước. Do dịch vụ hành chính công gắn liền với 
thẩm quyền hành chính pháp lý của bộ máy nhà nước nên loại dịch vụ này chỉ có thể do các cơ 
quan hành chính nhà nước thực hiện.

  - Dịch vụ hành chính công nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý của nhà nước. Bản chất 
dịch vụ hành chính công không thuộc về chức năng quản lý nhà nước song lại là những hoạt động 
nhằm phục vụ cho chức năng quản lý nhà nước. Chính vì vai trò phục vụ cho việc quản lý nhà nước 
đó mà nhiều lúc bị nhầm lẫn các dịch vụ này chính là hoạt động quản lý nhà nước. Dịch vụ hành 
chính công tuy là hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân song những nhu cầu, đòi hỏi này không 
phải xuất phát từ nhu cầu tự thân của họ mà phát sinh xuất phát từ các quy định của Nhà nước để 
quản lý nhà nước được tốt hơn.

- Dịch vụ hành chính công là những hoạt động không vì lợi nhuận, Nhà nước trang trải chi phí 
thực hiện các hoạt động này bằng ngân sách có nguồn thu từ thuế. Nếu có là thu tiền thì thu dưới 
dạng lệ phí đối với người cần dịch vụ để nộp ngân sách nhà nước, lệ phí không mang tính chất bù 
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đắp hao phí lao động cho bản thân người cung cấp dịch vụ mà chủ yếu nhằm tạo ra sự công bằng 
giữa người sử dụng dịch vụ với người không sử dụng dịch vụ.

-  Mọi người dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này với tư 
cách là đối tượng phục vụ của chính quyền. Nhà nước có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp dịch 
vụ để phục vụ cho mọi người dân. Điều này xuất phát từ chỗ Nhà nước là một cơ quan công quyền 
được nhân dân lập ra để phục vụ lợi ích chung của công đồng. Vai trò của Nhà nước là bảo đảm 
sự ổn định, công bằng và hiệu quả của xã hội; Nhà nước phục vụ cho quyền lợi của tất cả người 
dân theo nguyên tắc công bằng. Hơn nữa, các dịch vụ mà Nhà nước cung ứng mang tính chất bắt 
buộc đối với mọi đối tượng có liên quan, do đó nếu Nhà nước không thực hiện sự bình đẳng thì sẽ 
không thực hiện được quản lý của mình đối với xã hội.

Các loại hình dịch vụ hành chính công 

- Công chứng, chứng thực. Về tính chất cả công chứng, chứng thực đều là các hoạt động 
chứng nhận tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch hay các văn bản, giấy tờ mà theo quy định 
của pháp luật phải công chứng, chứng thực. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức có liên quan xác 
lập thông qua các hợp đồng, giao dịch hay văn bản, giấy tờ. Khi các giao dịch, hợp đồng, các văn 
bản, giấy tờ được công chứng, chứng thực thì phát sinh hiệu lực pháp lý, các quyền, nghĩa vụ trong 
giao dịch, hợp đồng, văn bản chính thức có hiệu lực ràng buộc các bên.

- Cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Giấy phép là một loại giấy tờ do các cơ quan hành 
chính nhà nước cấp cho các tổ chức và công dân để thừa nhận về mặt pháp lý quyền của các chủ 
thể này được tiến hành một hoạt động nào đó phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh 
vực này. Giấy phép là một công cụ để Nhà nước quản lý và điều tiết hoạt động của các chủ thể 
theo chính sách và pháp luật trong các lĩnh vực có ảnh hưởng đáng kể đến đời sống xã hội, mà nếu 
Nhà nước không kiểm soát được các hoạt động này thì có thể dẫn đến những hậu quả tai hại cho 
xã hội. Cấp giấy phép là nhóm dịch vụ thể hiện rõ nét nhất yếu tố quản lý hành chính. Giấy phép 
hành nghề/chứng chỉ hành nghề là một loại giấy tờ chứng minh chủ thể này có đủ khả năng và điều 
kiện hoạt động ở một ngành nghề nhất định. Việc cấp giấy phép hành nghề ở một số lĩnh vực là 
nhằm bảo đảm cho sự an toàn và lành mạnh trong lĩnh vực nghề nghiệp nhất là ở một số lĩnh vực 
đặc biệt cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cao.

- Cấp đăng ký và giấy chứng nhận. Cấp đăng ký và cấp giấy chứng nhận là nhóm dịch vụ bao 
gồm nhiều dịch vụ nhất và liên quan đến hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương 
đến địa phương. Trong dịch vụ này, cá nhân, tổ chức phải đăng ký với cơ quan nhà nước các thông 
tin về nhân thân; về tài sản hoặc về những hành vi, những sự kiện nhất định liên quan đến cá nhân, 
tổ chức. Việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận vừa bảo vệ trực tiếp quyền lợi của cá nhân, tổ chức 
thực hiện việc đăng ký vừa góp phần bảo vệ các bên liên quan trong các giao dịch.

- Dịch vụ thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà 
nước. Các hoạt động này gắn với nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu các chủ thể trong xã hội liên quan 
đến nghĩa vụ với nhà nước phải thực hiện.

- Dịch vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành chính. Hoạt 
động này nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính 
nhà nước với công dân.
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Các yếu tố có thể ảnh hướng đến chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công

- Môi trường chính trị, pháp lý, đó chính là sự ổn định chính trị, là các chính sách, quy định 
pháp luật.

- Khả năng cung ứng dịch vụ của chủ thể cung ứng bao gồm các yếu tố thẩm quyền pháp lý, 
tổ chức bộ máy cung ứng dịch vụ hành chính công và chất lượng nguồn nhân lực.

- Yêu cầu của người thụ hưởng dịch vụ: Khách hàng ngày càng đa dạng và có xu hướng gia 
tăng, khó đoán về nhu cầu cũng như yêu cầu.

- Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Quy trình cung ứng dịch vụ hành chính công.

Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ hành chính công Việt Nam

Kết quả đạt được

Một là, góp phần thay đổi tư duy quản lý hành chính nhà nước. Trong quá trình chuyển đổi 
và vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hành chính nhà nước đang thực 
hiện chuyển chức năng quản lý là chủ yếu sang chức năng phục vụ, cung cấp dịch vụ công. Trong 
quá trình đó, sự kết hợp giữa Nhà nước với các thành phần kinh tế trong hoạt động cung cấp dịch 
vụ đang dần trở nên phổ biến. Hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí vốn do Nhà nước quản lý đang 
được chuyển dịch dần sang khu vực tư (ví dụ các văn phòng công chứng tư), Nhà nước chỉ đóng 
vai trò xúc tiến. Trong điều kiện hiện nay, hoạt động cung cấp dịch vụ công đang được Nhà nước 
thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau; nhưng tinh thần chung là các cơ quan hành chính nhà 
nước chỉ tập trung cung cấp những loại hàng hoá và dịch vụ xã hội cần, mà khu vực tư không cung 
cấp được hoặc cung cấp không hiệu quả. Về mặt nguyên tắc, Nhà nước không nhất thiết phải trực 
tiếp cung cấp các dịch vụ công mà có trách nhiệm đảm bảo rằng các dịch vụ đó được cung cấp 
trên thực tế.

Hai là, phát triển dịch vụ hành chính kết hợp với cải cách thủ tục hành chính góp phần quan 
trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trong những năm qua, bên cạnh những cải cách về 
kinh tế và đổi mới quan trọng trong hệ thống chính trị, thì cải cách hành chính luôn được Đảng và 
Nhà nước ta xác định là một khâu quan trọng mang tính đột phá nhằm xây dựng nền hành chính 
công vững mạnh, chuyên nghiệp với các mục tiêu cụ thể được phản ánh trong “Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020” và được triển khai toàn diện trên diện rộng.

Ba là, góp phần thúc đẩy cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đến cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính 
công. Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, 
coi đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính; sáp nhập, 
tổ chức lại các đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan 
hành chính nhà nước.

Bốn là, các phương tiện kỹ thuật điện tử, tin học hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ công 
trong hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, cấp đăng ký xe máy, 
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giấy chứng minh thư nhân dân... đã được áp dụng rộng rãi; đã tổ chức đấu thầu các dự án chi tiêu 
công; rà soát để loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, các “giấy phép con” gây phiền 
hà cho người dân khi tiếp cận dịch vụ hành chính công, rút ngắn thời gian cung ứng dịch vụ...  

Năm là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ hành chính công được quy định rải 
rác trong hệ thống pháp luật và đã có những tác động tích cực trong quản lý, điều hành đối với các 
cơ quan hành chính ở trung ương và địa phương; vừa tăng cường kỷ cương hành chính, vừa từng 
bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các ngành, các cấp trong quản lý hành chính nhà nước; góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tồn tại, hạn chế 

Một là, hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công chưa đạt hiệu quả cao do sự cản trở và 
tác động các yếu tố của bộ máy quan liêu chậm được đổi mới, rõ nhất là thủ tục hành chính còn 
phức tạp, phiền hà; quy trình cung ứng dịch vụ qua nhiều tầng nấc, phòng ban; thái độ cửa quyền, 
nhũng nhiễu, quan liêu của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp cung ứng dịch vụ… Việc tuyên 
truyền, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên dẫn đến 
việc triển khai dịch vụ vẫn còn thiếu tính đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, 
phổ biến về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế dẫn đến chưa tạo các điều kiện 
thuận lợi để người sử dụng tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước.

Hai là, các thông tin cần thiết về thủ tục và cách thức, quy trình thực hiện dịch vụ hành chính 
công, các thông tin về quy hoạch, đất đai, tài nguyên... trong nhiều trường hợp chưa được công 
khai rõ ràng, minh bạch nên dễ bị lợi dụng để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà. Tổ chức và 
người dân chưa thực sự dễ dàng, thuận tiện khi tiếp cận thông tin và tiếp cận dịch vụ hành chính 
công.

Ba là, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan 
nhà nước từ Trung ương đến địa phương còn rườm rà, phức tạp và chồng chéo, thậm chí khó hiểu 
hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau làm cho người cung ứng dịch vụ lúng túng, bị động; tổ chức, 
công dân mất nhiều công sức, thời gian khi thực hiện, dẫn đến trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ 
của mình đối với cơ quan nhà nước.

Bốn là, một số loại dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thu nộp ngân sách chậm được 
triển khai, thực hiện làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý thu ngân sách nhà 
nước. 

Năm là, sự phân công, phân cấp trong việc cung ứng dịch vụ công chưa thực sự được đẩy 
mạnh theo hướng một công việc chỉ do một cơ quan giải quyết và chịu trách nhiệm, vẫn còn tình 
trạng cấp trên ôm đồm, chưa muốn giao hoặc chưa tin tưởng vào khả năng của cấp dưới.

Sáu là, tình trạng bất bình đẳng, phân biệt đối xử trong việc tiếp cận dịch vụ hành chính công 
còn khá phổ biến; doanh nghiệp nhà nước được ưu ái hơn so với doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 
người có chức quyền hoặc thân quen dễ tiếp cận các dịch vụ hơn người dân bình thường…

Bảy là, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức có trách nhiệm trong việc 
cung ứng dịch vụ còn nhiều bất cập, hạn chế; phẩm chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, công 
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chức, nhất là người trực tiếp giải quyết các nhu cầu về dịch vụ hành chính công cho tổ chức, công 
dân bị sa sút, biến chất; kỷ luật, kỷ cương công vụ còn lỏng lẻo...

Tám là, chưa xây dựng, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên 
quan đến tổ chức và công dân, do đó khi thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 
3, mức độ 4, các cơ quan nhà nước mất rất nhiều thời gian trong việc kiểm tra, xác minh các thông 
tin liên quan của hồ sơ đăng ký dịch vụ. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 
của các cơ quan nhà nước trong cùng một tỉnh hoặc giữa một tỉnh với các bộ, cơ quan ngang bộ 
hoặc giữa các cơ quan thuộc Chính phủ với nhau còn gặp nhiều khó khăn về mặt pháp lý và cơ sở 
hạ tầng. Do đó hạn chế trong việc chia sẻ thông tin, dữ liệu để giải quyết các thủ tục hành chính 
liên thông giữa các cơ quan với nhau trên môi trường mạng. 

Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ hành chính công Việt Nam

Một là, cần thay đổi cơ bản tư duy quản lý nhà nước chuyển từ quản lý hành chính mệnh lệnh 
sang quản lý thông qua phục vụ, lấy đối tượng quản lý làm trung tâm  để phục vụ, thông qua để 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nền hành chính phục vụ nhân dân, đảm bảo sự tiếp cận dễ 
dàng và công bằng của công dân đối với dịch vụ hành chính công. Vì sự hài lòng, lấy sự hài lòng 
của người thụ hưởng dịch vụ hành chính công làm thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ.

Hai là, cần phân định nội dung, vai trò, nhiệm vụ hành chính phục vụ và hành chính dịch vụ. 
Cùng với việc thực hiện cải cách hành chính là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền 
các cấp; giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thống 
nhất, thông suốt, hiện đại và đúng với vai trò; thực hiện nhất quán nguyên tắc: một việc chỉ giao 
cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính. Trên cơ sở đó, phân định nội dung, vai trò, 
nhiệm vụ hành chính phục vụ và hành chính dịch vụ làm cơ sở xác định nhiệm vụ của Nhà nước 
đối với hành chính phục vụ là đảm bảo ngân sách để thực thi nhiệm vụ theo chức năng; đồng thời 
là cơ sở tạo nhu cầu cho phát triển thị trường dịch vụ hành chính nhà nước.

Ba là, cần quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường và danh mục dịch vụ hành chính công 
gắn với sắp xếp, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Tập trung rà soát và cải cách mạnh mẽ 
các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
và nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt lưu ý các lĩnh vực, như: thành lập, giải thể, tạm 
ngưng, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công 
trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, 
hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực xuất nhập cảnh; công chứng, chứng thực; 
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp…Đồng thời, xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tuỳ tiện đặt 
ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho các đơn vị, tổ chức và 
người dân khi tiếp cận dịch vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong 
hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công; cấu trúc lại một số cơ quan nhà nước theo hướng 
tổ chức dịch vụ hành chính công hoạt động mô hình doanh nghiệp xã hội do nhà nước thành lập 
để thực hiện một số thủ tục, công việc hành chính gắn với hiệu lực, hiệu quả và nguồn lực nhà 
nước giao (theo kết quả đầu ra)1

*. Trên cơ sở đó, thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch phát triển thị 
trường và danh mục dịch vụ hành chính công gắn với sắp xếp, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà 

*    Chỉ tính riêng lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước khoảng gần 70 ngàn công chức, viên chức …
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nước; hiện đại hoá nền hành chính, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của 
bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng hành chính và áp dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính. Quy hoạch, xây dựng công sở theo hướng tập 
trung và từng bước hiện đại, có đủ điều kiện và phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân 
khi đến liên hệ và giải quyết công việc.

Bốn là, ban hành hệ thống pháp luật phát triển thị trường dịch vụ hành chính công, trong đó 
chú trọng các yếu tố đảm bảo chất lượng gắn với phí phục vụ dịch vụ hành chính công; trách nhiệm 
nghĩa vụ và quyền của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ hành chính công. Hoàn thiện 
thể chế, chính sách, cơ chế quản lý và tổ chức cung ứng phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng 
loại hình dịch vụ công, trong đó tính đến đặc thù đối với những dịch vụ là trách nhiệm của Nhà 
nước. Công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết công việc, thời gian 
giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để nhân dân biết và thực hiện thuận lợi. Tập trung cải cách 
theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục hành chính. Xây dựng và đưa vào thực hiện 
các quy định về quyền được thông tin của người dân, tạo điều kiện để người dân tham gia, giám 
sát hoạt động của cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có 
hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước. Để phát triển 
thị trường dịch vụ hành chính công Việt Nam theo hướng bền vững, thúc đẩy nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước cần nghiên cứu ban hành Luật Dịch vụ công (tương tự 
như dự án Luật Hợp tác công tư) nhằm quy định phạm vi, nội hàm các yếu tố thị trường cũng như 
vai trò của Nhà nước, các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ; tạo điều kiện phát triển các 
loại hình doạnh nghiệp xã hội, doanh nghiệp phi lợi nhuận trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công 
tạo sự kết nối, giữa người dân và doanh nghiệp trong mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan nhà nước 
trong việc quản lý dịch vụ hành chính nhà nước.

Năm là, tạo điều kiện để các hội nghề nghiệp, người dân tham gia cung cấp, cũng như giám 
sát thị trường dịch vụ hành chính công. Vấn đề phát triển dịch vụ hành chính công trong nền hành 
chính nhà nước đang được cả xã hội quan tâm. Để thực hiện mục tiêu công bằng, dân chủ, văn 
minh, đưa đất nước phát triển và hội nhập, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới, cần 
xây dựng một nền hành chính công vững mạnh, nhưng trước hết phải nâng cao các dịch vụ hành 
chính công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ tốt hơn. Đưa tư duy phục vụ vào sứ mệnh tổ chức của 
hành chính công; gắn phát triển dịch vụ công với việc phát huy, sử dụng hệ thống bộ máy các tổ 
chức chính trị xã hội và doanh nghiệp dịch vụ thông tin, truyền thông, bưu chính trong việc tham 
gia cung ứng một hoặc một số khâu trong quy trình cung cấp dịch vụ; nghiên cứu thành lập các 
nhóm công tác chính sách để điều phối việc lập và thực hiện kế hoạch giữa các ngành, nhấn mạnh 
việc xác định trình tự công việc và theo dõi kết quả hoạt động. Tạo điều kiện giám sát các lĩnh vực 
công một cách thường kỳ, tập trung vào các khía cạnh liên quan đến vai trò của hành chính công 
vào phát triển kinh tế, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn 
thể, chính trị xã hội cũng như các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ 
hành chính công.

Sáu là, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính luôn là nhiệm vụ 
trọng tâm, chiến lược. Trong bối cảnh đang xây dựng Chính phủ điện tử cần ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung và trong quản lý trợ giúp pháp lý 
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nói riêng, nhất là trong việc giám sát, đánh giá chất lượng và hiệu quả trợ giúp pháp lý. Trước xu 
thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa đã và 
đang tác động mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên 
toàn thế giới. Nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang tìm cách nắm bắt các cơ hội từ 
cuộc cách mạng này nhằm tạo bước chuyển biến, đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội góp phần 
thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bảy là, nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ý thức 
phục vụ dân, gần dân, giúp dân, học dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của mình. Khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn của cán 
bộ, công chức cho người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền 
hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình quản lý hành chính. Tạo lập cơ sở pháp lý đảm 
bảo quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường 
các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước ngày càng thực 
chất và có hiệu quả. Đồng thời, cần sử dụng đồng bộ các cụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm 
đảm bảo sự tuân thủ pháp luật đối với dịch vụ hành chính công./.
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THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ 
SỬ DỤNG KỸ THUẬT GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU VÀ CHỈ SỐ DẪN BÁO 

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Cù Thu Thủy* 
Đỗ Thị Lan Hương**

Abstract: This article reviewed the use of dimension reduction methods and leading indicators in developing 
microeconomic forecasting models. As a result, lessons learnt were presented and recommendations 
were made for the development of Vietnam’s economic forecasting model.

TÓM TẮT : Trong bài viết này, chúng tôi đã khảo sát thực trạng xây dựng mô hình dự báo kinh tế vĩ mô 
bằng sử dụng phương pháp chỉ số dẫn báo và kỹ thuật giảm chiều dữ liệu. Từ việc khảo sát đã đưa ra 
các nhận xét chung về thực trạng xây dựng mô hình dự báo trên tập dữ liệu lớn bằng phương pháp này 
và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm giúp định hướng xây dựng mô hình dự báo kinh tế vĩ mô của 
Việt Nam.

Từ khóa: Dự báo kinh tế vĩ mô; Giảm chiều dữ liệu; Chỉ số dẫn báo.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô luôn là vấn đề được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan 
tâm. Độ chính xác của các dự báo giúp cho các nhà lãnh đạo cũng như các nhà kinh tế đưa ra những 
quyết định đúng đắn về chính sách, đường lối nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Hiện 
tại ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới người ta đã hình thành và ứng dụng nhiều phương 
pháp khác nhau để dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô chủ yếu theo tháng, quý và năm. Trong đó các 
phương pháp thường được sử dụng là: phương pháp chuyên gia, phương pháp ngoại suy, phương 
pháp điều tra, phương pháp chuỗi thời gian, phương pháp chỉ số dẫn báo và mô hình kinh tế lượng 
(hay hệ phương trình đồng thời).

Những năm gần đây trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về xây dựng mô hình dự báo các chỉ 
số kinh tế vĩ mô sử dụng phương pháp chỉ số dẫn báo và phương pháp giảm chiều dữ liệu (bao gồm 
phương pháp lựa chọn thuộc tính và chọn lọc thuộc tính). Khác với phương pháp kinh tế lượng khi 
xây dựng mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô là các biến giải thích được lựa chọn để đưa vào 
mô hình dự báo là được dựa theo lý thuyết kinh tế, trong phương pháp chỉ số dẫn báo, các biến giải 
thích là các biến chỉ số (gọi tắt là biến số) được lựa chọn để đưa vào mô hình dự báo thường được 

*     Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
**  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 225

dựa trên các mô hình toán học. Những biến có liên quan cao đến biến phụ thuộc (là chỉ số kinh tế 
vĩ mô cần dự báo) theo mô hình toán học này sẽ được lựa chọn. 

Các mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô theo phương pháp mới này đã được nhiều 
nghiên cứu khẳng định là hiệu quả hơn các phương pháp khác. Bài viết này nhằm mục đích nghiên 
cứu thực trạng về việc xây dựng mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô sử dụng kết hợp kỹ thuật 
giảm chiều dữ liệu và phương pháp chỉ số dẫn báo cả ở trong và ngoài nước. Bài viết đưa ra các 
nhận xét chung về thực trạng xây dựng mô hình dự báo trên tập dữ liệu lớn bằng phương pháp này. 
Cuối cùng là những bài học kinh nghiệm được rút ra nhằm giúp định hướng xây dựng mô hình dự 
báo kinh tế vĩ mô cho Việt Nam.

1. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ SỬ DỤNG KỸ THUẬT 
GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ DẪN BÁO 

Phương pháp chi số dẫn báo được sử dụng lần đầu vào cuối năm 1937 bởi Wesley Mitchell, 
Arthur Burns (Mitchell and Burns, 1938). Các tác giả đã xây dựng một danh sách các chỉ số báo 
trước, báo đồng thời và báo sau để nghiên cứu chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Kể từ 
đó, các chỉ số này đặc biệt là các chỉ số báo trước và báo đồng thời đã đóng một vai trò quan trọng 
trong việc phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô. Stock và Watson (1989) đã trình bày kết quả chính 
của một dự án về sửa đổi các chỉ số báo trước và báo đồng thời bằng sử dụng cộng cụ chuỗi thời 
gian kinh tế. Dự án đã đề xuất một mô hình toán học để lựa chọn các chỉ số thay thế cho các chỉ số 
đã có. Đưa ra khái niệm thế nào là chỉ số tốt nhất, thành phần của chỉ số báo trước và cách kết hợp 
các chỉ số đã có để tạo ra chỉ số chung hữu ích và đáng tin cậy. Dự án cũng đã đề xuất mô hình nhân 
tố động đối với các biến chỉ số báo đồng thời và báo trước và thủ tục ước lượng các mô hình này.

Nghiên cứu các chỉ số dẫn báo, đặc biệt là các chỉ số báo trước ngày càng trở lên quan trọng 
trong phân tích kinh tế và dự báo những điểm chuyển đổi của nền kinh tế từ tăng trưởng sang suy 
thoái và ngược lại. Stock và Watson (1993) đã đề xuất thủ tục dự báo khủng hoảng kinh tế bằng sử 
dụng chỉ số báo trước và chỉ số tổng hợp từ các chỉ số này. Bài báo này đã đề xuất mô hình toán 
học để dự báo khủng hoảng kinh tế. Mô hình được ứng dụng vào thực nghiệm với những cuộc 
khủng hoảng trong quá khứ và kết quả cho thấy mô hình cung cấp xác suất xảy ra các cuộc khủng 
hoảng đó là khá cao. Bài báo này cũng đưa ra những chỉ dẫn về việc ứng dụng các chỉ số báo trước 
trong dự báo kinh tế. Qua đó có thể thấy rằng các mô hình dự báo kinh tế sử dụng chỉ số báo trước 
là các mô hình dự báo không điều kiện, tức là không cần phải dự báo các biến giải thích trong mô 
hình. Và như vậy các mô hình dự báo có biến chỉ số báo đồng thời là các mô hình dự báo có điều 
kiện, ở đó các biến chỉ số báo đồng thời phải được dự báo ngoài mô hình dự báo các chỉ số kinh 
tế vĩ mô được xây dựng.  

Những tiến bộ trong công nghệ thông tin làm cho việc có thể truy cập trong thời gian thực, 
với chi phí hợp lý, hàng ngàn chuỗi thời gian kinh tế của nhiều nền kinh tế khác nhau là hoàn toàn 
hiện thực. Điều này làm tăng triển vọng về biên giới mới trong dự báo kinh tế vĩ mô, trong đó một 
số lượng lớn chuỗi thời gian được sử dụng để dự báo một số ít các biến hoặc chỉ số kinh tế quan 
trọng, chẳng hạn như tổng giá trị sản xuất hoặc lạm phát của một quốc gia. Các mô hình chuỗi thời 
gian hiện đang được sử dụng cho dự báo kinh tế vĩ mô, tuy nhiên, chỉ kết hợp một vài chỉ số, chẳng 
hạn đối với mô hình VAR, thường chứa hơn 10 biến số. 

Mặc dù có thể sử dụng các kỹ thuật lựa chọn thuộc tính (biến) để chọn một tập hợp nhỏ các 
yếu tố làm biến giải thích từ một tập hợp lớn các biến có tiềm năng hữu ích. Hiệu quả của phương 
pháp này cuối cùng được dựa vào một vài biến lựa chọn. Ví dụ, hoạt động kinh tế thực tế thường 
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được sử dụng để dự đoán lạm phát (được gọi là lý thuyết về đường cong Philips), nhưng tỷ lệ thất 
nghiệp, tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất, hoặc độ chênh sản lượng mới là những thước đo tốt nhất 
của hoạt động thực tế cho mục đích này? Một cách tiếp cận khác so với việc chọn ra một số biến 
giải thích là gộp thông tin trong tất cả các biến giải thích ứng viên. 

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đa biến (như GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp,...) thường chịu ảnh 
hưởng bởi một số lượng lớn các yếu tố. Vấn đề là số lượng biến độc lập (yếu tố) có thể được đưa 
vào hồi quy bị giới hạn đáng kể. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi chuỗi thời gian 
của dữ liệu nhất quán tương đối ngắn. Một khác biệt khác là các biến được sử dụng như biến độc 
lập trong hồi quy thường có mối tương quan lẫn nhau. Điều này gây ra vấn đề đa cộng tuyến. Để 
tránh những vấn đề này, các nhà dự báo thường sử dụng một số lượng nhỏ các chỉ số trong hồi quy 
được thiết kế để dự báo các biến kinh tế vĩ mô phức tạp, trong khi bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng 
khác. Trong nghiên cứu (Stock and Watson, 2002B) các tác giả đã sử dụng mô hình nhân tố xấp xỉ 
cho mục đích này, ở đó một số lượng lớn các biến giải thích tiềm năng có thể được thay thế bằng 
một số ít các biến được ước tính. Ý tưởng này thực ra đã có một lịch sử khá lâu dài trong kinh tế 
vĩ mô. Các mô hình cân bằng động kinh tế vĩ mô hiện đại thường quy định rằng một tập hợp nhỏ 
các biến dẫn dắt chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của các biến chuỗi thời gian vĩ mô và các biến 
dẫn dắt này có thể được xem như là tập của các yếu tố chung. Việc diễn giải các biến chỉ số được 
ước tính là theo thuật ngữ của các chỉ số khuếch tán được phát triển bởi các nhà phân tích chu kỳ 
kinh doanh trong Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) để đo lường chuyển động 
chung trong tập các biến kinh tế vĩ mô, và theo đó người ta gọi các biến được ước tính là các chỉ số 
khuếch tán. Nói chung, các mô hình dự báo chỉ số kinh tế vĩ mô ở đó chỉ có một số ít chỉ số khuếch 
tán (trong hầu hết các trường hợp, chỉ có một hoặc hai chỉ số khuếch tán) đều có chất lượng dự báo 
tốt, độ chính xác dự báo được cải thiện rõ rệt so với các mô hình dự báo được xây dựng trên một 
số biến chỉ số được lựa chọn.

Nghiên cứu của Stock and Watson (2002B) đã đề xuất xây dựng mô hình dự báo chỉ số kinh 
tế vĩ mô ở đó đã sử dụng một số lớn các biến chỉ số làm biến giải thích. Từ những nội dung được 
các tác giả trình bày có thể thấy việc xây dựng những mô hình dự báo trên tập số lượng lớn các 
biến giải thích tiềm năng được thực hiện qua hai bước. Bước 1 từ tập các biến ban đầu, xây dựng 
một tập các biến mới có số lượng nhỏ hơn rất nhiều để thay thế tập các biến ban đầu trong mô hình 
dự báo bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích thành phần chính PCA. Bước tiếp theo là ước lượng 
mô hình nhân tố cổ điển với các biến mới được sinh ra. Phương pháp thành phần chính có hai ưu 
điểm chính. Đầu tiên, nó cho phép giảm số lượng biến độc lập mà vẫn giữ các thông tin có giá trị 
nhất về các chỉ số ban đầu. Thứ hai, các thành phần chính, không tương quan tuyến tính với nhau 
nên tránh được vấn đề đa cộng tuyến. Nghiên cứu này cũng chỉ ra hạn chế của việc sử dụng các các 
chỉ số dẫn báo riêng lẻ. Từng chỉ số được đo lường một tính năng khác nhau của hoạt động kinh 
tế, từ đó có thể đóng vai trò khác nhau trong các cuộc suy thoái kinh tế. Có chỉ số được cho rằng 
thực hiện tốt với dữ liệu trong quá khứ lại không đạt được kết quả dự báo như mong đợi (như chỉ 
số về tiêu dùng). Một số chỉ số khác lại thực hiện việc dự báo trong thời kỳ này tốt hơn (như chỉ 
số về thị trường chứng khoán). Việc kết hợp dự báo với nhiều chỉ số kinh tế dẫn báo đã hỗ trợ vấn 
đề cảnh báo kinh tế ở thời kỳ khó khăn năm 2001.
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Phương pháp MIDAS cơ bản (Mixed Data Sampling) do Ghysels và cộng sự (Ghysels et 
al., 2004) đề xuất. Phương pháp có các biến giải thích là các biến có tần suất xuất hiện cao và các 
biến trễ của biến này. Hệ số của các biến giải thích trễ là một hàm trễ phân tán. Các hệ số này có 
thể tính được khi chỉ cần một số lượng nhỏ các thông số cần được ước tính. Khi xây dựng trên dữ 
liệu các biến kinh tế vĩ mô (như tốc độ tăng trưởng của Mỹ), phương pháp MIDAS được bổ sung 
thêm thành phần tự hồi quy AR vào và từ đó được gọi là phương pháp MIDAS-AR (Ghysels et 
al., 2007). Michael và Ana (2009) cũng thực hiện dự báo tốc độ phát triển kinh tế của Mỹ bằng sử 
dụng phương pháp MIDAS với các chỉ số dẫn báo trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc kết hợp 
các chỉ số trong phương pháp MIDAS là tốt hơn so với kết hợp các dự báo trên từng chỉ số khi dự 
đoán hướng thay đổi tăng trưởng của biến và có thể sử dụng dữ liệu thời gian thực (real-time data) 
trong dự báo, tức là cho phép thực hiện lặp lại việc ước lượng và dự báo tại cùng một thời điểm.

 Nghiên cứu (Michael and Ana, 2009) thực hiện phương pháp MIDAS theo hướng tiếp cận 
của mô hình trễ phân phối tự hồi quy ADLM (autoregressive distributed lag model) sử dụng các 
chỉ số dữ liệu theo quý. Phương pháp sẽ ước lượng cho từng thời kỳ (với từng giá trị cụ thể của chỉ 
số h). Các tác giả đã sử dụng tiêu chuẩn SIC để lựa chọn độ trễ và sử dụng phương pháp MIDAS 
kết hợp nhiều chỉ số dẫn báo để dự báo sự tăng trưởng của một số biến trong 1 năm tiếp sau. Dữ 
liệu của 10 chỉ số kinh tế từ tháng 1 năm 1959 đến tháng 12 năm 2003 được chuyển về theo quý 
và việc dự báo được thực hiện theo quý. Kết quả so sánh giữa các phương pháp cho thấy MIDAS 
kết hợp nhiều chỉ số cho kết quả dự báo chính xác hơn so với phương pháp MIDAS cơ bản và so 
với phương pháp tự hồi quy.

Theo (Massimiliano, 2006) các phương pháp dự báo sử dụng chỉ số dẫn báo đồng thời và chỉ 
số dẫn báo trước có thể phân chia thành các nhóm chính là: Phương pháp nhân tố động (dynamic 
factor models); phương pháp mô hình hàm chuyển Markov (Markov switching models) và phương 
pháp VAR (Vector Autoregression). Nhiều công trình về các phương pháp dự báo trên thế giới đã 
được giới thiệu ở nghiên cứu này.

Phát triển tiếp ý tưởng của nghiên cứu (Stock and Watson, 2002B) với các biến giải thích là 
các biến có tần suất xuất hiện cao trong (Ghysels et al., 2004), rất nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, 
Nhật, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Mê Hy Cô,... đã xây dựng mô 
hình dự báo nền kinh tế quốc dân bằng sử dụng phương pháp chỉ số dẫn báo với biến giải thích 
xuất hiện với tần suất cao và thực hiện phương pháp giảm chiều dữ liệu (cụ thể là sử dụng kỹ thuật 
phân tích thành phần chính PCA) khi xây dựng mô hình dự báo. Các mô hình dự báo của các quốc 
gia này được trình bày chi tiết trong (Klein, 2009A, 2009B). 

Nghiên cứu (Giovannelli and Proietti, 2016) đã thực nghiệm phương pháp chỉ số dẫn báo tần 
suất cao trên bộ dữ liệu của Hoa Kỳ. Thực nghiệm Nghiên cứu dự báo của 8 biến kinh tế vĩ mô 
trong tập chuỗi thời gian kinh tế gồm 121 quý của Hoa Kỳ được quan sát từ quý I năm 1959 đến 
quý II năm 2011 là: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI); Tổng số việc làm: Bảng lương phi nông 
nghiệp (NPE); Tỷ lệ thất nghiệp (UR); Nhà ở lần đầu (HS); Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); Tín phiếu 
kho bạc 10 năm (TB); Thu nhập cá nhân thực tế (RPI) và Tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Kết 
quả của thực nghiệm cho thấy việc lựa chọn trước các thuộc tính bằng phân tích thành phần chính 
PCA và nhiều lần học có giám sát đã cải tiến độ chính xác dự báo so với phương pháp tự hồi quy 
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cũng như so với phương pháp chỉ số khuếch tán trong (Stock and Watson, 2002A). Phương pháp 
dự báo được đề xuất trong nghiên cứu này cụ thể gồm các bước sau: (i) Sử dụng phương pháp chỉ 
số khuếch tán để tính toán ước lượng các dự đoán ban đầu; (ii) Chọn  thuộc tính từ tập thuộc tính 
ban đầu bằng phương pháp phân tích thành phần chính; (iii) Sử dụng  thành phần chính được chọn 
cho phương pháp dự báo hồi quy. Thực hiện học có giám sát theo phương pháp dự báo hồi quy này 
để lựa chọn được các thuộc tính tốt nhất cho việc dự báo.

Những nghiên cứu mới đây (Urasawa, 2014; Kim and Swanson, 2017; Chikamatsu et al., 
2018, Mishra and  Sajja 2018) đã phát triển tiếp các ý tưởng nghiên cứu được giới thiệu trong 
(Stock and Watson, 2002A, B; Klein, 2009A) về việc dự báo từ hiện tại các chỉ số kinh tế vĩ mô 
(nowcasting). Về bản chất đây cũng là cách tiếp cận xây dựng mô hình dự báo tần suất cao, ở đó 
các chỉ số có tần suất cao bao gồm cả chỉ số cứng (như các chỉ số thống kê) và các chỉ số mềm (có 
được qua điều tra). Mô hình dự báo được sử dụng trong mô hình dự báo tình trạng hiện tại là mô 
hình phương trình bắc cầu với các nhân tố và mô hình MIDAS với các nhân tố. Khái niệm nhân tố 
ở đây chính là các thành phần chính được trích xuất từ tập dữ liệu của tập khá lớn các chỉ số đầu 
vào tần suất cao. Một số ít chỉ số tần suất cao có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số kinh tế cần được dự 
báo được đưa trực tiếp vào mô hình cùng với trễ của chúng. Vì thế mô hình phương trình bắc cầu 
với các nhân tố là không khác biệt với các mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô quý được sử 
dụng ở các quốc gia được liệt kê trong (Klein, 2009A).

Khác với sự phát triển, sôi động trong xây dựng các mô hình dự báo sử dụng các kỹ thuật 
giảm chiều dữ liệu trên các tập dữ liệu khoa học cũng như tập dữ liệu kinh tế - xã hội lớn, việc xây 
dựng các mô hình phân tích và dự báo theo cách tiếp cận như vậy ở Việt Nam đã được nói đến rất 
nhiều trong 1-2 năm trở lại đây, nhưng đến thời điểm này kết quả đạt được rất hạn chế.

Hầu hết các chỉ số trong các mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô sử dụng phương pháp 
chỉ số dẫn báo ở Việt Nam, chẳng hạn như (Cù Thu Thủy, et al, 2017, Dương Hoàng Linh, 2016; 
Đỗ Văn Thành, 2012) đều là chỉ số kinh tế, và để đối phó với tình trạng có thể có nhiều chỉ số kinh 
tế có ảnh hưởng đến chỉ số kinh tế vĩ mô cần được dự báo, các nghiên cứu nêu trên đều sử dụng 
hệ số tương quan Pearson và/hoặc tri thức miền ứng dụng để lựa chọn một số chỉ số được coi là có 
liên quan. Nói cách khác phương pháp lựa chọn thuộc tính để giảm chiều dữ liệu trong các nghiên 
cứu này là giản đơn. Đây là cách làm rất phổ biến của các nhà mô hình hóa trong lĩnh vực kinh tế. 
Với cách tiếp cận như vậy có rất nhiều chỉ số có ảnh hưởng đến chỉ số kinh tế vĩ mô cần được dự 
báo đã bị bỏ qua, không được xem xét và đưa vào mô hình dự báo. Đó là nguyên nhân làm cho độ 
chính xác dự báo của các mô hình dự báo được xây dựng bị hạn chế.

Việc sử dụng các phương pháp giảm chiều dữ liệu và chỉ số dẫn báo để xây dựng mô hình 
dự báo kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến nay mới được xuất hiện trong một số ít các công trình 
nghiên cứu của Đỗ Văn Thành và cộng sự (2016, 2017, 2018). Nghiên cứu của nhóm tác giả đã 
sử dụng các kỹ thuật như kết hợp phương pháp lựa chọn thuộc tính (hay lựa chọn tập con chỉ số 
ban đầu) bằng sử dụng phát hiện quan hệ nhân quả Granger, sử dụng phân tích thành phần chính 
PCA nhằm giảm chiều dữ liệu. Lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của nhóm là xây dựng mô hình dự báo 
chỉ số VNINDEX, dự báo biến động giá của một cổ phiếu cụ thể niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam.
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2. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TRÊN TẬP DỮ LIỆU LỚN BẰNG 
SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU VÀ CHỈ SỐ DẪN BÁO

1, Các phương pháp xây dựng mô hình dự báo và sử dụng giảm chiều dữ liệu trong lĩnh vực 
kinh tế-tài chính cho đến nay đều sử dụng các chỉ số dẫn báo có tần suất xuất hiện cao làm biến 
giải thích. Các mô hình dự báo của các quốc gia được giới thiệu trong (Klein, 2009A) đều được 
gọi là mô hình dự báo tần suất cao và hầu hết các mô hình đó là mô hình dự báo các chỉ số kinh tế 
vĩ mô theo quý. 

2, Các mô hình dự báo tần suất cao theo quý đều được xây dựng theo một quy trình chung 
giống nhau và dựa trên nguyên tắc các chỉ số kinh tế vĩ mô theo quý được liên kết chặt chẽ với sự 
sẵn có của thông tin, dữ liệu (tiềm năng là có liên quan với các chỉ số kinh tế vĩ mô cần được dự 
báo) ở trong khoảng thời gian ngắn hơn một quý, và được công bố trong thực tế theo chu kỳ thời 
gian nhất định, hoặc hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Người ta tính giá trị trung bình của 
các chỉ số hàng ngày để được giá trị của chỉ số đó theo tuần, tính trung bình giá trị hàng tuần để 
được giá trị của chỉ số đó hàng tháng, tính giá trung bình của hàng tháng để được giá trị của chỉ 
số theo quý.

3, Để dự báo các chỉ số kinh tế theo quý, một số mô hình không sử dụng các chỉ số được 
thống kê theo quý có liên quan, mà chỉ sử dụng các chỉ số (không nhất thiết phải là chỉ số kinh tế) 
được thống kê theo tháng, thậm chí theo ngày, theo tuần (khi đó số lượng các chỉ số là rất lớn), 
trong khi một số mô hình khác lại sử dụng (chẳng hạn mô hình CQM của Trung Quốc, Nga (Klein, 
2009A)) cả các chỉ số theo tháng lẫn chỉ số theo quý. Khi đó các chỉ số theo quý được nội suy thành 
các chỉ số theo tháng và chúng được hòa vào cùng các chỉ số tháng để tính các thành phần chính 
theo tháng. Từ các thành phân chính theo tháng tính các thành phần chính theo quý. Các thành 
phần chính theo quý được lựa chọn và đưa vào mô hình hồi quy để dự báo chỉ số kinh tế vĩ mô quý.

4, Mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô theo quý thường là mô hình trễ phân bố tự hồi quy. 
Lưu ý rằng theo cách thực hiện này không phân biệt các chỉ số ban đầu đâu là chỉ số báo trước, 
đâu là những chỉ số báo đồng thời của mỗi chỉ số kinh tế vĩ mô cần được dự báo. Thực tế các chỉ 
số báo trước và báo đồng thời đó đều được chuyển vào trong các thành phần chính và việc sử dụng 
mô hình trễ phân bố tự hồi quy đã nắm bắt được các thông tin báo trước và báo đồng thời của chỉ 
số cần được dự báo. 

5, Để dự báo ngoài mẫu (dự báo tương lai) của các chỉ số kinh tế vĩ mô thì cần phải dự báo 
các thành phần chính có trong mô hình. Khí đó có 2 cách tiếp cận:

Một là: dự báo các thành phần chính có trong mô hình bằng sử dụng mô hình chuỗi thời gian 
đơn biến là: mô hình tích hợp trung bình trượt tự hồi quy ARIMA;

Hai là: dự báo từng chỉ số tháng cho 6 tháng (nếu cần dự báo chỉ số kinh tế vĩ mô trước 2 
quý) hoặc 12 tháng (cho dự báo trước 4 quý), sau đó chuyển đổi thành các thành phần chính được 
dự báo ở 2 quý hoặc 4 quý tiếp theo. Mô hình được sử dụng để dự báo các chỉ số tháng cũng là mô 
hình ARIMA. 

Theo cách tiếp cận thứ hai, mỗi khi có số liệu mới theo ngày, tuần hoặc tháng người ta có thể 
nhanh chóng cập nhật lại để được các dự báo mới theo tháng và từ đó cũng cập nhật lại các thành 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA230

phần chính theo quý cho phù hợp với diễn biến của tình hình và khi đó kết quả dự báo các chỉ số 
kinh tế vĩ mô trước đó sẽ được điều chỉnh lại kết quả dự báo (cách thực hiện này được (Michael 
and Ana, 2009) gọi là dự báo thời gian thực. Kết quả dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô trong các mô 
hình dự báo tần suất cao theo quý thường được điều chỉnh sau mỗi hai tuần. Việc thực hiện này 
tuy mất thời gian nhưng đắc dụng trong công tác chỉ đạo điều hành nền kinh tế của Chính phủ và 
các cơ quan chính phủ.  

6, Cách tiếp cận xây dựng mô hình tần suất cao được khẳng định là có độ chính xác dự báo 
vượt trội so với các mô hình dự báo truyền thống khác (Stock and Watson, 2002B; Baffigi et al., 
2004; Urasawa, 2014; Kim and Swanson, 2017; Chikamatsu et al., 2018). Những mô hình như vậy 
giúp nắm bắt được kịp thời các điều kiện kinh tế hiện tại để điều chỉnh dự báo cho tương lai. Cách 
tiếp cận này hiện được ứng dụng không chỉ cho dữ liệu cứng (dữ liệu thống kê) mà cho cả dữ liệu 
mềm (dữ liệu điều tra) (Chikamatsu et al., 2018) và khái niệm dự báo từ hiện tại (nowcasting) liên 
quan đến những mô hình dự báo được xây dựng theo cách tiếp cận như vậy (Giannone et al, 2009; 
Giannone and Reichlin, 2013; Kim and Swanson, 2017; Chikamatsu et al., 2018). 

7, Có thể thấy rằng các mô hình dự báo tần suất cao là mô hình dự báo được xây dựng theo 
quy trình hai pha: giảm chiều dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo. Ở đây phương pháp giảm chiều 
học thuộc tính bằng sử dụng kỹ thuật PCA để chuyển tập gồm một số lượng lớn các chỉ số ban đầu 
thành một tập gồm một số ít hơn nhiều các thành phần chính. Số lượng các thành phần chính được 
chọn làm biến độc lập trong mô hình dự báo biến phụ thuộc chiếm khoảng 80% tổng phương sai 
của tập chỉ số ban đầu. Phương pháp lựa chọn thuộc tính cũng được nói đến trong việc lựa chọn 
chỉ số, nhưng nhìn chung là chưa rõ ràng, thiếu sự gắn kết. 

Hơn nữa như đã biết kỹ thuật giảm chiều PCA rất hiệu quả chỉ khi các điểm dữ liệu xấp xỉ 
một siêu phẳng, trong trường hợp không phải như vậy thì sử dụng PCA là không hiệu quả, nói cách 
khác khi đó việc sử dụng các thành phần chính của tập chỉ số ban đầu trong mô hình dự báo nói 
chung sẽ không cải thiện chất lượng dự báo. Đó là nhược điểm chính quan trọng nhất của các mô 
hình dự báo được giới thiệu trong (Klein, 2009A). Chẳng hạn khi phân tích các phương trình hồi 
quy trong mô hình CQM của Liên Bang Nga (Eskin and Gusev, 2009), chúng tôi cho rằng việc ứng 
dụng kỹ thuật PCA để tìm ra các thành phần chính là chưa hiệu quả. Bằng chứng là số thành phần 
chính là khá lớn mới đạt được tổng tích lũy phương sai đạt mức 80% của tổng phương sai tập dữ 
liệu ban đầu. Trong trường hợp này nhận xét của Stock và Watson (Stock and Watson, 2002A) ở 
trên là rất đáng tham khảo và trùng hợp với suy nghĩ của chúng tôi khi thực hiện giảm chiều bằng 
sử dụng kỹ thuật PCA.   

3. Bài học kinh nghiệm 

Từ thực tiễn triển khai xây dựng mô hình dự báo trên tập dữ liệu lớn bằng sử dụng các 
phương pháp chỉ số dẫn báo và giảm chiều dữ liệu ở trong nước và ngoài nước (nhất là ở ngoài 
nước) có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau đây:  

Bài học thứ nhất về quy trình xây dựng mô hình dự báo: mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ 
mô theo quý có thể phục vụ được công tác chỉ đạo điều hành thì mô hình này cần được xây dựng 
trên tập dữ liệu lớn bằng sử dụng phương pháp chỉ số dẫn báo và phương pháp giảm chiều dữ liệu. 
Các chỉ số đầu vào của mô hình cần phản ánh toàn diện, đầy đủ các khía cạnh của nền kinh tế và 
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nên bao gồm cả các chỉ số được xuất hiện với tần suất cao hơn. Phương pháp giảm chiều dữ liệu 
tốt nhất là sự kết hợp đồng thời giữa phương pháp lựa chọn thuộc tính và học thuộc tính, nhưng ít 
nhất là cần sử dụng phương pháp học thuộc tính. 

Bài học thứ hai về lựa chọn các chỉ số phục vụ xây dựng mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ 
mô theo quý: cần tham khảo bộ tiêu chí để lựa chọn tập các chỉ số đầu vào cho việc xây dựng mô 
hình từ kinh nghiệm của Trung Quốc và Liên Bang Nga, những nước có nền kinh tế chuyển đổi 
và có lịch sử dữ liệu chuỗi thời gian khá tương đồng với Việt Nam; Các chỉ số được sử dụng làm 
biến giải thích có thể bao gồm cả chỉ số kinh tế vĩ mô cũng như các chỉ số khác và chúng cũng có 
thể có tần suất thu thập dữ liệu khác nhau.

Bài học thứ ba về phương pháp xử lý dữ liệu để đồng bộ về tần xuất xuất hiện của các chỉ số: 
Chuyển đổi dữ liệu của các chỉ số - biến giải thích sao cho tương thích với kiểu dữ liệu của biến 
phụ thuộc. Về việc đưa các chỉ số có tần xuất khác nhau về cùng một tần xuất như nội suy chỉ số 
tần suất thấp thành chỉ số có tần suất cao hơn, hoặc tính trung bình cộng để đưa chỉ số tần suất cao 
hơn về tần suất thấp hơn chẳng hạn; 

Bài học thứ tư về việc xác định các bộ chỉ số riêng phù hợp với mỗi chỉ số kinh tế vĩ mô cần 
được dự báo: mỗi biến phụ thuộc khác nhau sẽ có tập các biến chỉ số đầu vào khác nhau và dẫn 
đến thành phần chính của chúng là khác nhau. Điều này giúp tránh dư thừa biến không cần thiết, 
làm tăng hiệu quả xử lý và nâng cao độ chính xác của dự báo. 

Bài học thứ năm về chỉ định dạng hàm của mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô theo quý: 
Mô hình dự báo tần suất cao là mô hình trễ phân bố tự hồi quy. Mô hình dự báo các biến ngoại sinh 
thường là mô hình ARIMA. Để dự báo biến phụ thuộc có thể hoặc là dự báo các thành phần chính 
hoặc là dự báo từng chỉ số - biến giải thích đã tạo ra các thành phần chính. Trong trường hợp thứ 
2 sẽ cung cấp dự báo cuốn chiếu và được cập nhật kịp thời theo diễn biến của tình hình. Trong mô 
hình dự báo cần thiết phải sử dụng các biến giả (Dummy) với những thời điểm dữ liệu biến đổi bất 
thường, cấu phần tự hồi quy và trung bình trượt nhằm nâng cao độ chính xác dự báo.  

Bài học thứ sáu về việc có thể đưa những biến độc lập riêng vào mô hình dự báo các chỉ số 
kinh tế vĩ mô quý: Có một số biến kinh tế/chỉ số có ảnh hưởng rất mạnh đến biến phụ thuộc, thì 
không nên đưa biến/chỉ số này vào tập chỉ số để sau đó chuyển đổi thành các thành phần chính, mà 
nên để chúng như là biến độc lập trong mô hình dự báo biến phụ thuộc.

Bài học thứ bảy về nhận biết trực quan về tính không hiệu quả trong việc giảm chiều dữ liệu 
bằng sử dụng kỹ thuật PCA: Tương tự như các chỉ số khuếch tán (được tính xấp xỉ từ bộ chỉ số đầu 
vào (Stock and Watson, 2002A), nếu tổng phương sai của một số ít các thành phần chính vẫn đảm 
bảo tỷ lệ tích lũy phương sai của số ít thàn phần chính này vượt ngưỡng 80% thì nói chung tập dữ 
liệu của các chỉ số đầu vào có nhiều khả năng là gần xấp xỉ một siêu phẳng. Nếu không phải như 
vậy thì việc sử dụng kỹ thuật PCA để giảm số biến là không hiệu quả.

Bài học thứ tám về khắc phục nhược điểm của kỹ thuật PCA trong giảm chiều dữ liệu: Một 
số quốc gia (Klein, 2009a) đề xuất khi đó cần phân tích, nghiên cứu và cần thiết loại bỏ bớt một 
số chỉ số đầu vào tần xuất cao. Khi đó xuất hiện vấn đề, tiêu chí để loại bỏ chỉ số là chưa được xác 
định đầy đủ và rõ rằng nên công việc này có  thể mất nhiều thời gian và công sức. Giải pháp tổng 
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quát và khả thi (dù tốn nhiều công sức và khó khăn hơn) là sử dụng kỹ thuật KPCA để giảm chiều 
những tập như vậy.

Từ việc đánh giá thực trạng và rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng và cần thiết cho 
việc xây dựng mô hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam chúng tôi đã xây dựng mô 
hình dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô theo các bài học kinh nghiệm này. Mô hình xây dựng không 
chỉ nhằm dự báo giá trị tương lai của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đó mà thực sự còn giúp cho việc 
nắm bắt được một cách kịp thời các điều kiện kinh tế hiện tại có ảnh hưởng đến các chỉ số trong 
tương lai./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chikamatsu K., Hirakata N., Kido Y. &  Otaka K. (2018). Nowcasting Japanese GDPs, Bank 
of Japan Working Paper Series, No.18-E-18, November 2018.

Ghysels E., Santa-Clara P., Valkanov R. (2004). The MIDAS touch: miked data sampling 
regression models. Mimeo, Chapel Hill, NC.

Giovannelli, A., & Proietti, T. (2016). On the selection of common factors for macroeconomic 
forecasting. Advances in Econometrics, 35, 595-630. https://doi.org/10.1108/S0731-
905320150000035015

Klein, L.R. (2009A). The Making of National Economic Forecasts (1-26). Cheltenham, UK 
• Northampton, Massachusetts, USA:  Edward Elgar. Klein, L. R. (Ed.).

Klein, L.R. (2009B). Background to national economic forecasts and the high-frequency 
model of the USA. In Klein, L. R. (Ed.). The Making of National Economic Forecasts (1-26). 
Cheltenham, UK • Northampton, Massachusetts, USA:  Edward Elgar.

Kim, H. H. & Swanson, N. R. (2017). ‘Methods for Pastcasting, Nowcasting and Forecasting 
using Factor-MIDAS: With an Application to Korean GDP’. Journal of Forecasting, 37(3), 281-
301.

Massimiliano, M. (2006). Leading indicators. In: Hanbook of Economic Forecasting, Vol 1. 
879-960 from Elsevier.

Michael P. C. & Ana B. G. (2009). ‘Forecasting us output growth using leading indicators: an 
appraisal using MIDAS models’. Journal of Applied Econometrics J. Appl. Econ, 24, 1187-1206.

Mishra R. &  Sajja P. (2018). ‘Experimental Survey of Various Dimensionality Reduction 
Techniques’. International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 119 No. 12, 12569-
12574.

Mitchell, W. C. & A. F Burns (1938). Statistical Indicators of Cyclical Revivals. NBER 
Bulletin 69, New York. Reprinted as Chapter 6 of G. H. Moore, ed. Business Cycle Indicators. 
Princeton: Princeton University Press. 1961.

Stock, J.H. & Watson, M.W. (1989). New indexes of coincident and leading economic 
indicators. In: Blanchard, O., Fischer, S. (Eds.), NBER Macroeconomics Annual, MIT Press, 
Cambridge, MA, pp. 351-394.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 233

Stock, J.H. & Watson, M.W. (1993). A procedure for predicting recessions with leading 
indicators: Econometric issues and recent ekperience. In: Stock, J.H., Watson, M.W. (Eds.), 
Business Cycles, Indicators, and Forecasting, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 95-
153.

Stock, J.H. & Watson, M.W. (2002A). ‘Macroeconomic forecasting using diffusion indexes’. 
Journal of Business and Economic Statistics, 20, 147-162.

Stock, J.H., Watson, M.W. (2002B). ‘Forecasting using principal components from a large 
number of predictors’. Journal of the American Statistical Association, 97, 1167-1179.

Stock, J.H. & Watson, M.W. (2003A). ‘Forecasting output and inflation: The role of asset 
prices’. Journal of Economic Literature, 41 (3), 788-829.

Stock, J.H., Watson, M.W. (2003B). ‘How did the leading indicator forecasts perform during 
the 2001 recession’. Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 89, 71-90.

Thanh D.V., Hai N. M. & Hieu D.D. (2018). Building unconditional forecast model of Stock 
Market Indekes using combined leading indicators and principal components: application to 
Vietnamese Stock Market [online]. Indian Journal of Science and Technology, 11(02), January - 
2018, from <DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i2/104908>.

Thanh D.V. (2018). Application of artificial intelligence techniques in building economic-
financial forecast models on high dimensional data sets. Presented Report in the first Conference on 
artificial intelligence: AI for life, 7-9 May 2018, Technology College, Hanoi National University, 
Vietnam.

Urasawa et al, 2014. “Reducing income inequality and poverty and promoting social mobility 
in Korea.” OECD Economics Department Working Papers, No. 1153, Paris: OECD Publishing.

Cù Thu Thủy et al, (2017), Ứng dụng kỹ thuật phân tích thành phần chính dự báo sự biến 
động CPI của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Học viện Tài chính.

Dương Hoàng Linh (2016). Dự báo một số chỉ số kinh tế - tài chính 2016 - 2020 qua phương 
pháp kinh tế lượng vĩ mô. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện Chiến lược và chính sách tài chính. 

Đỗ Văn Thành & Nguyễn Minh Hải (2016A). Phân tích và dự báo thị trường chứng khoán 
bằng sử dụng chỉ số báo trước. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, FAIR, 
Cần thơ ngày 4-5/8/2016, 559-566. DOI: 10.15625/vap.2016.00069.

Đỗ Văn Thành et al, (2016B). Mô hình dự báo tần suất cao đối với các chỉ số thị trường chứng 
khoán.  Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IV, FAIR, Cần thơ ngày 4-5/8/2016, 
299-308. DOI: 10.15625/ vap.2016.00037.

Đỗ Văn Thành (2017A). Mô hình hóa giá cổ phiếu trong ngữ cảnh dữ liệu có số chiều cao. Kỷ 
yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X, FAIR, Đà Nẵng ngày 17-18/8/2017, 422-434. 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA234

MYANMAR - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nhữ Trọng Bách* 

Đào Duy Thuần, Cao Minh Hạnh**

TÓM TẮT:  Từ khi mở cửa đất nước, Myanmar đang giống như “miếng mồi” béo bở, được khát khao bởi các 
nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) dự báo, kinh tế Myanmar sẽ đạt nhịp độ tăng 
trưởng bình quân hàng năm khoảng 9,5% vào năm 2030. Đây là một con số tăng trưởng đáng mơ ước 
của nhiều quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà các tổ chức có uy tín lại kỳ vọng lớn vào kinh tế Myanmar, 
từ khi mở cửa đất nước, Myanmar đang giống như “miếng mồi” béo bở, được khát khao bởi các nhà đầu 
tư nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng, tuy còn nhiều khó khăn thách thức cả về chính sách pháp 
luật, những rủi ro của nền kinh tế Myanmar cho đến những phong tục tập quán có phần kỳ lạ tại đây, 
nhưng với những bước tiến trong cả quan hệ ngoại giao và kinh tế song phương, các doanh nghiệp Việt 
đã sẵn sàng cạnh tranh tại Myanmar với nhiều ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ khóa: FDI vào Myanmar, Myanmar mảnh đất vàng, FDI của doanh nghiệp Việt

ABTRACT: Since opening the country, Myanmar is like atasty “bait”, desired by foreign investors. The 
Asian Development Bank (ADB) forecasts that Myanmar’s economy will achieve an average annual 
growth rate at about 9.5% in 2030. This is a desirable figure of growth to many countries. It is not 
accidental that reliable organizations have great expectations on Myanmar’s economy, since opening 
up the economy, Myanmar is like a tasty “bait”, attractive to foreign investors in general and Vietnam in 
particular, although there are many challenges in both policies of laws, risks of the Myanmar’s economy 
to the strange customs and practices here, but with advancements in both diplomatic relations and 
bilateral economic relations, Vietnamese enterprises are ready to penetrate and compete in Myanmar 
with many key economic fields.

Key words: FDI into Myanmar, Myanmar - golden land, FDI of Vietnamese enterprises

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Myanmar là một thị trường lớn nhưng vẫn còn hoang sơ, với dân số trên 60 triệu người, 90% 
hàng công nghiệp và tiêu dùng phải nhập khẩu, nhiều lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, dịch vụ, y 
tế… còn thiếu.

Từ khi mở cửa đất nước, Myanmar đang giống như “miếng mồi” béo bở, được khát khao 
bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) dự báo, kinh tế Myanmar sẽ 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.  Email: trongbachhvtc@gmail.com - Điện thoại: 0947776688

**  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 9,5% vào năm 2030. Đây là một con số tăng 
trưởng đáng mơ ước của nhiều quốc gia.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang gấp rút xâm nhập Myanmar để tận dụng các cơ hội lớn tại 
đây. Hồi tháng 4/2013, hãng xe hơi Mỹ Ford Motor Co đã thông báo quyết định mở chi nhánh 
bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Myanmar, và nhiều công ty có tên tuổi khác cũng đã ký thỏa 
thuận phân phối sản phẩm tại đây như PepsiCo, Coca-Cola, GE, Caterpillar và hãng bia Đan Mạch 
Carlsberg.

Công ty Semen Indonesia đang đầu tư 200 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất 
ximăng tại Maynamar vào năm tới. 

Đồng minh lâu năm Trung Quốc là một trong những người ủng hộ quốc tế lớn nhất của 
Myanmar trong nhiều năm qua, đã đổ hàng tỷ USD vào khai thác đá quý, gỗ, và dầu khí. Thái Lan 
cũng là một nhà đầu tư đáng kể. Còn Nhật Bản - đang đẩy mạnh đầu tư vào Myanmar, mới đây đã 
tuyên bố xóa hàng tỷ USD nợ cũ và cấp các khoản tín dụng lãi suất ưu đãi cho nước này.

Chớp cơ hội này, từ năm 2012, nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã sang Myanmar tìm 
cơ hội đầu tư, chủ yếu tại các lĩnh vực như bất động sản, viễn thông, công nghệ thông tin, nông 
nghiệp... 

Để tận dụng được nơi được coi như  “mỏ vàng cuối cùng của Châu Á” , là con mồi béo bở 
đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhưng để tận dụng được cơ hội này, các nhà đầu tư còn phải gặp 
rất nhiều thách thức, những khó khăn tại đất nước Phật giáo này. Trong bài viết tác giả sẽ đi đánh 
giá thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp Việt tại đây, nhằm chỉ ra những hạn chế, khó khăn còn 
tồn tại khi đầu tư vào Myanmar và đưa ra một vài khuyến nghị nhằm tăng cường hoạt động đầu tư 
của các doanh nghiệp Việt sang Myanmar. 

2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT VÀO MYANMAR NHỮNG NĂM VỪA QUA

2.1. Sơ lược về kinh tế Myamar và mối quan hệ với Việt Nam

Myanmar là một trong những nước nghèo nhất thế giới với hàng thập kỷ ở trong tình trạng trì 
trệ, quản lý kém và bị cô lập. Các ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận như ngọc, dầu khí và lâm 
nghiệp vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Gần đây những ngành này đã được một số tập đoàn nước ngoài 
liên doanh cùng chính phủ tham gia khai thác. Myanmar bị liệt vào hạng nước kém phát triển nhất 
năm 1987. Từ năm 1992, khi Than Shwe lên lãnh đạo quốc gia, chính phủ đã khuyến khích du lịch. 
Trong những năm gần đây, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều nỗ lực phát triển quan hệ với chính phủ 
nước này vì mục tiêu lợi ích kinh tế. Nhiều quốc gia khác, trong đó gồm cả Hoa Kỳ, Canada và 
Liên minh châu Âu, đã áp đặt các lệnh cấm vận thương mại và đầu tư đối với Myanmar. 

Đầu tư nước ngoài chủ yếu từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Ở thời 
thuộc địa Anh, Myanmar là một trong những nước giàu có nhất vùng Đông Nam Á. Đây là nước 
xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và là nước cung cấp dầu khí thông qua Công ty Dầu khí Miến Điện. 
Miến Điện cũng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhân lực dồi dào. Họ sản xuất 75% 
lượng gỗ tếch của thế giới, và dân cư có tỷ lệ biết đọc biết viết cao. Nước này từng được tin tưởng 
sẽ có tương lai phát triển nhanh chóng. Ngày nay, Myanmar thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết. Trao đổi 
hàng hóa chủ yếu qua biên giới với Thái Lan.
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Kể từ khi đổi mới vào năm 2011, Mynamar đã đại tu nền kinh tế nhằm thu hút đầu tư nước 
ngoài và hòa nhập kinh tế toàn cầu. Với tài nguyên phong phú, lực lượng lao động trẻ, Myanmar 
đã thu hút FDI trong các lĩnh vực như năng lượng, dệt may, IT, thực phẩm và đồ uống. Việc ban 
hành Luật Đầu tư Nước ngoài mới vào năm 2012 đã giúp Myanmar thu hút thêm nhiều FDI, FDI 
tăng từ 1.9 tỉ USD năm 2011 lên 4.5 tỷ USD tính đến tháng 9/2019. Cải cách kinh tế bao gồm việc 
thả nổi đồng tiền Kyat vào năm 2012, cấp giấy hoạt động độc lập cho Ngân hàng Trung ương vào 
2013, và ban hành luật phòng chống Tham nhũng năm 2013. Chính phủ cam kết cải cách, và sự 
nới lỏng về trừng phạt của phương Tây đã mang lại lợi ích đáng kể. Nền kinh tế tăng tốc mạnh 
vào năm 2013 và 2014. Myanmar đã cấp giấy phép cho 09 ngân hàng nước ngoài vào năm 2014 
và thêm 04 ngân hàng nước ngoài nữa vào năm 2016. Mặc dù đã có những tiến bộ rõ rệt, mức 
sống của đại đa số người dân tại vùng nông thôn không được cải thiện. Myanmar vẫn là một trong 
những quốc gia nghèo nhất Châu Á - hơn 1/4 dân số 60 triệu người sống trong nghèo đói. Những 
chính sách và cách quản lý kinh tế của chính phủ trước đã làm Myanmar có hệ thống hạ tầng cơ 
sở kém, tham nhũng, kém phát triển nguồn nhân lực, không tiếp cận được với nguồn vốn. Để phát 
triển bền vững, Myanmar cần hiện đại hóa và mở cửa lĩnh vực tài chính, tăng phân bổ ngân sách 
cho các dịch vụ xã hội, và đẩy mạnh cải cách nông nghiệp và đất.

Chính phủ mới được bầu sẽ tập trung vào đẩy mạnh cải cách năng suất và đất nông nghiệp, 
hiện đại hóa và mở cửa khu vực tài chính, cũng như cải thiện quản lý tài chính. Năm 2015, tăng 
trưởng của Myanmar chậm lại vì bất ổn chính trị trong năm bầu cử, lũ lụt và các yếu tố bên ngoài, 
bao gồm việc Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và giá cả hàng hóa giảm. Vào tháng 10 năm 2016, 
Myanmar đã thông qua luật đầu tư nước ngoài sửa đổi hợp nhất các quy định về đầu tư và làm 
thuận lợi hóa quá trình phê duyệt đầu tư và năm 2017 thông qua luật về các công ty làm giảm các 
quy tắc về sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp, vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) được Chính phủ Myanmar phê duyệt đạt 2.3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019, 
tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 1.3 tỷ USD. Trong đó, Singapore đứng đầu danh sách 
các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar với 13 dự án đã được phê duyệt, tổng vốn FDI đạt 1.3 tỷ 
USD. Trung Quốc đứng vị trí thứ 2 với hơn 60 dự án được phê duyệt, tổng FDI đạt 330 triệu USD.

Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản

Bảng 2.1: Myanmar qua các năm GDP

Nguồn: VCCI, 2018



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 237

Hình 2.1: GDP theo ngành và lực lượng lao động tại Myanmar hiện nay

Nguồn: VCCI, 2018

 Trong đó cơ cấu nhập khẩu các mặt hàng của Myanmar từ các quốc gia như sau: 40,6% đến 
từ Trung Quốc, Thailand 19,1%; Ấn Độ 8,8%; Singapore 7,6%; Nhật Bản 5,7% và còn lại là các 
quốc gia khác. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar mới chỉ chiếm 0,7% trong cơ cấu 
hàng nhập của Myanmar, một con số cực kỳ khiêm tốn với quan hệ song phương giữa hai quốc gia. 
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Biểu đồ 2.1: Xuất nhập khẩu của Myanmar giai đoạn 2010-2017

Nguồn: VCCI, 2018

Qua những số liệu trên cho thấy nền kinh tế Myanmar đang trong chu kỳ tăng trưởng kinh tế 
cao, mức độ mở cửa ngày càng mở rộng. Theo nhiều dự báo đến từ nhiều tổ chức quốc tế có uy tín 
đều có chung nhận định đến năm 2030, quy mô nền kinh tế Myanmar sẽ đạt 200 tỷ USD, tăng gấp 
4 lần so với hiện nay. Đây sẽ là cơ hội rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam với nhiều ngành 
nghề, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. 

Một số chỉ tiêu trong quan hệ kinh tế với Việt Nam

Bảng 2.2. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Myanmar giai đoạn 2008 - 2018

Đơn vị tính: Triệu USD

Năm Việt Nam xuất Việt Nam nhập Tổng KN Mức tăng XNK XK chiếm
2008 32 75 107 29,91%

2009 33 64 97 -9,35% 34,02%
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2010 49 102 151 55,67% 32,45%
2011 82 84 166 9,93% 49,40%
2012 117 109 226 36,14% 51,77%
2013 227 123 350 54,87% 64,86%
2014 345 134 479 36,86% 72,03%
2015 378 56 434 -9,39% 87,10%
2016 462 89 551 26,96% 83,85%
2017 701 128 829 50,45% 84,56%
2018 702 161 863 4,10% 81,34%

Nguồn: Tổng cục thống kê 2018
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Biểu đồ 2.3. Tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2008-2018

Cơ cấu mặt hàng XNK chính trong năm 2017

Nguồn: VCCI, 2018

Thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Myanmar đã có những bước phát triển nhanh 
chóng và mạnh mẽ, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên tầm “Đối tác hợp tác toàn 
diện” nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (8/2017). 
Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư đã trở thành 
một trong những trụ cột quan trọng, mang lại nhiều kết quả rất tích cực. Việt Nam đã vươn lên trở 
thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar với hơn 70 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt gần 
2,2 tỷ USD.

2.2. Thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Myanmar 

Trong thời gian gần đây các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi khi xâm nhập vào thị 
trường Myanmar do hai nước có mối quan hệ chính trị tốt đẹp và Myanmar đang chuyển đổi từ nền 
kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, có chính sách khuyến khích 
khu vực tư nhân phát triển ngoại thương và hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu… 
Thu nhập bình quân đầu người của người dân Myanmar không cao, nhưng với dân số đông, sản 
xuất trong nước còn hạn chế nên nhu tiêu dùng và sức mua rất lớn. Trong đó, có rất nhiều sản phẩm 
mà Myanmar có nhu cầu lớn và có thể đầu tư hiệu quả như khai thác khoáng sản, lâm sản, chế biến 
nông, lâm, thủy sản, chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
giống cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, đóng tàu, viễn thông, du lịch, các nhà hàng phục vụ món 
ăn Việt Nam, thủy sản, nhiệt điện... Vì vậy, đây là cơ hội khả quan cho các nhà đầu tư Việt Nam. 

Ngoài ra các nhà đầu tư nước ngoài vào Myanmar sẽ được đầu tư 100% vốn, không bị khống 
chế mức tối đa nhưng bị khống chế mức tối thiểu, nghĩa là không được đầu tư dưới 35%. Myanmar 
còn có lợi thế là giá lao động thấp cùng với nguyên liệu chế biến nông nghiệp lẫn công nghiệp ở 
Myanmar rất nhiều nên đầu tư vào ngành sản xuất ở Myanmar có nhiều triển vọng. Bên cạnh đó, 
do nhu cầu hàng hóa hiện tại đang rất lớn cho nên các doanh nghiệp đầu tư có thể đẩy mạnh các 
hoạt động thương mại. Chẳng hạn như mặt hàng xi măng, mỗi năm Myanmar đang cần hơn 6 triệu 
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tấn, nhưng trong nước mới sản xuất được 1,5 triệu tấn. Trong thời gian tới, nhu cầu sẽ còn tăng lên 
cao hơn nữa do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của Myanmar rất lớn. Với đặc điểm là nền kinh 
tế Myanmar mới mở cửa, nếu không nhanh chân đi trước một bước, khi Myanmar mở cửa mạnh 
hơn thì doanh nghiệp Việt Nam rất khó chen chân cạnh tranh với các nhà đầu tư các nước khác.

Theo số liệu chính thức của Ủy Ban Đầu tư nước ngoài Myanmar, tính từ năm 1988 đến năm 
2019, với 70 dự án và tổng vốn đăng ký đạt gần 2,2 tỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà đầu 
tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar. Trong đó, nổi bật nhất là dự án đầu tư của Tập đoàn Công 
nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel).

Bảng 2.3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vào 
Myanmar giai đoạn 2010 - 2018

Năm Số dự án
Vốn đầu tư của dự án  

ở nước ngoài

( nghìn USD)

Vốn đầu tư của nhà  
đầu tư Việt Nam

( nghìn USD)

2010 1 10.000 10.000
2012 2 20.050 5.650
2013 6 311.537 305.873
2014 14 6.864 6.489
2015 15 45.454 11.918
2016 18 1.845.951 960.077
2017 19 7.954 7.954
2018 20 7.613 7.613

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ KH&ĐT 2018

Năm 2012, sau khi kí kết hiệp định thương mại song phương mở ra một cánh cửa mới cho 
nền kinh tế của 2 nước, mặc dù vậy lượng FDI của Việt nam đầu tư vào Myanmar vẫn chững lại 
bởi ban đầu các doanh nghiệp Việt Nam chưa mặn mà với thị trường này, không phải vì môi trường 
đầu tư Myanmar không hấp dẫn, hay do các rào cản về chính sách, mà xuất phát từ khó khăn của 
nội tại doanh nghiệp trong nước (khả năng cạnh tranh thấp, chi phí vốn cao và chịu ảnh hưởng của 
khó khăn kinh tế trong nước) và cách tiếp cận thị trường của doanh nghiệp (thiếu vắng các dự án 
đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn). Sau làn sóng sang Myanmar để khảo sát, các doanh nghiệp 
Việt Nam đã nhận thấy sự khác biệt giữa lĩnh vực đầu tư có nhu cầu thu hút vốn hoặc thực sự tiềm 
năng của Myanma và lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam quan tâm.

Nếu từ năm 2010 - 2012 vốn FDI của DN Việt Nam vào Myanmar chỉ 03 dự án với số vốn 
đăng ký 30 triệu USD thì đến các năm sau đó các dự án đã tăng dần đều, ngay kế năm sau 2013 số 
vốn đăng ký đã lên tới 311 triệu USD, và tăng đến cực đại vào năm 2016 với 1,8 tỷ USD vốn đăng 
ký cùng 18 dự án lớn. Trong đó, lớn nhất là dự án tổ hợp khách sạn, văn phòng nhà ở cao cấp của 
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với tổng mức đầu tư 440 triệu USD. Việt Nam đứng thứ 8 trong các 
nước đối tác và chiếm 1,3% tổng vốn FDI của Myanmar. Ngoài dự án đầu tư của các tập đoàn lớn 
như Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)…, hiện nay nhiều các 
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doanh nghiệp khác của Việt Nam cũng có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Myanmar như FPT, VNPT, 
Đông Á, Minh Đức, Eurowindow...

Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã có 4 tổ chức tài chính có văn phòng đại diện hoặc 
văn phòng chi nhánh tại Myanmar. 

Ngoài ra, hiện có 35 doanh nghiệp Việt Nam thành lập công ty, văn phòng đại diện tại 
Myanmar.

Myanmar là một thị trường mới nổi, giàu tiềm năng, nhất là đối với hàng tiêu dùng và nông 
nghiệp, công nghệ chế biến. Bên cạnh xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú ý 
phát triển xuất khẩu dịch vụ sang Myanmar. Một số dự án lớn của doanh nghiệp Myanmar đã có sự 
tham gia của đối tác Việt Nam cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, có điểm bất cập đó là thủ tục hải quan, 
kiểm dịch của Myanmar vẫn còn chậm và nhiều thủ tục. Vận chuyển tàu mất 2 tuần, đến Myanmar 
còn phải làm những thủ tục để nhập hàng về kho thêm 2-3 tuần. Điều này gây khó khăn cho DN 
nhập khẩu thực phẩm chế biến ăn liền có hạn sử dụng ngắn (khoảng 3-4 tháng). Chi phí vận chuyển 
hàng từ Việt Nam đi Myanmar cao nên khó cạnh tranh giá với hàng hóa từ Ấn Độ, Trung Quốc. 
DN tại Myanmar kinh doanh chưa theo thông lệ quốc tế; giao dịch thanh toán phải thông qua một 
ngân hàng nước ngoài khác.

Các dự án tiêu biểu

- Dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

Lĩnh vực sản xuất giống và kinh doanh nông nghiệp: Công ty xuất nhập khẩu Việt Trang 
(viettranimex) liên doanh với công ty Sann Shwe, diện tích 10.000ha, tại NayPyiTaw với tổng số 
vốn đầu tư dự kiến là 15 triệu USD.

- Dự án trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

Dự án đầu tư mạng viễn thông của công ty cổ phần quốc tế Viettel đầu tư vào công ty viễn 
thông tại Myanmar với tổng số vốn dự kiến từ Việt Nam là 0,8 tỷ USD.

- Dự án trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng:

• Công ty CP xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác 
khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khách sạn năm sao và khu căn hộ 
dịch vụ với diện tích 8 ha tại thành phố Yangon, Myanmar. Dự án đã được Chính phủ Myanmar 
cấp phép với tổng mức đầu tư lên đến 440 triệu USD và hiện đã đi vào hoạt động. 

• Dự án khai thác và chế biến đá cẩm thạch trắng tại Nayputaung của SimCo Sông Đà với 
tổng mức đầu tư là 50 triệu USD

• Dự án thăm dò khai thác dầu khí của tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí PVEP với tổng 
số vốn đầu tư 136 triệu USD.

• Tập đoàn ASV Pharma liên doanh với công ty Myanmar Entrepreneur Invertment sản xuất 
dược phẩm tại Yangon với tổng mức đầu tư ước tính là 20 triệu USD.

• Dự án liên doanh giữa công ty đóng tàu Đông Á ( thuộc tập đoàn Thép Việt-Nhật) và nhà 
máy đóng tàu Myanmar với tổng số vốn 175,4 triệu USD trong đó Việt Nam đầu tư 49% tương 
ứng với 85,95 triệu USD.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 243

• Dự án dầu khí ở vùng biển Tây Nam có tổng số vốn đầu tư là 135,9 triệu USD.

• Dự án khai thác đá màu tại bang Rakhine do công ty cổ phần Simco Sông Đà đầu tư với 
tổng số vốn là 18,1 triệu USD.

3. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT KHI ĐẦU TƯ VÀO MYANMAR

Được xem là “ mảnh đất vàng”, là thị trường triển vọng, tiềm năng trong tương lai, Myanmar 
đã hấp dẫn không ít doanh nghiệp quốc tế cũng như doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường 
của mình. Dù thu nhập bình quân đầu người của người dân Myanmar không cao, nhưng với dân 
số trên 60 triệu dân, sản xuất trong nước còn hạn chế nên nhu tiêu dùng và sức mua rất lớn. Trong 
đó, có rất nhiều sản phẩm mà Myanmar có nhu cầu lớn và có thể đầu tư hiệu quả như khai thác 
khoáng sản, lâm sản, chế biến nông, lâm, thủy sản, chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, đóng tàu, viễn thông, du lịch, 
các nhà hàng phục vụ món ăn Việt Nam, thủy sản, nhiệt điện... đó sẽ là những thuận lợi cho các 
doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào Myanmar của các DN Việt gặp không ít những hạn chế đến từ cả 
hai phía. Cụ thể như sau: 

* Khó khăn đến từ Myanmar

Thứ nhất: cơ chế chính sách, pháp luật của Myanmar còn chưa đồng bộ, nhiều bất cập

- Hiện nay nền kinh tế Myanmar vẫn đang mang nặng cơ chế quản lý hành chính tập trung, 
quan liêu, bao cấp, cơ chế thuế quan chưa thông thoáng và vẫn còn bao cấp giá đối với một số hàng 
hóa tiêu dùng thiết yếu như, nhà ở cho công chức, điện nước sinh hoạt, cước phí điện thoại, giá 
xăng dầu, vận tải... Đặc biệt, Chính phủ Myanmar vẫn còn thực hiện chế độ hai giá đối với người 
dân trong nước và nước ngoài ở một số mặt hàng như cước phí điện thoại, giá điện, xăng, giá nước 
sinh hoạt, giá dịch vụ khách sạn, giá thuê nhà, giá một số dịch vụ vận tải với giá chên lệch cao gấp 
nhiều lần so với người dân trong nước, nhất là thủ tục pháp lý còn nặng nề, cổ hũ và trì trệ, các 
điều luật còn cứng nhắc, chi phí thành lập doanh nghiệp khá cao. 

Có thể kể đến trường hợp của Viettel khi đầu tư vào Myanmar, nếu như, ở Việt Nam để xây 
một trạm thu và phát sóng di động (BTS) chỉ cần có 2-3 giấy phép của sở thông tin truyền thông, 
sở xây dựng. Còn để làm được điều này ở Myanmar, doanh nghiệp phải xin tới bảy giấy phép, từ 
người dân đến các cơ quan có thẩm quyền từ thấp đến cao, do đó để hoàn thiện giấy phép triển 
khai một trạm BTS phải mất nhiều tháng. Tương tự, các thủ tục khác cũng lâu như vậy. Ngoài ra, 
ở Myamar, ngoài sự chấp thuận của chính phủ và bộ, ban, ngành chủ quản, doanh nghiệp nước 
ngoài dù có đầu tư lớn vẫn phải tiếp tục làm việc ở các bang, quận huyện để hoàn thành hàng loạt 
thủ tục phép tắc khác.

Thứ hai: Chất lượng nguồn nhân lực yếu và chi phí đắt đỏ

- Về chi phí kinh doanh tại Myanmar đắt đỏ hơn so với trong nước. 

Ví dụ như trường hợp của một số dự án điển hình: 

Ông Nguyễn Thanh Nam cho biết chi phí kinh doanh của Viettel tại Myanmar đắt đỏ hơn 
so với trong nước. Myanmar tuy có diện tích gấp đôi Việt Nam nhưng dân số chỉ hơn một nửa và 
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phân bổ thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn. Gần 60% dân số Myanmar chưa có điện lưới... Và do 
không có điện nên rất nhiều trạm BTS của Viettel phải chạy bằng máy nổ, làm cho giá thành mạng 
di động của Viettel ở Myanmar cao hơn so với các thị trường khác, trong khi giá cước thì phải rẻ 
để thu hút khách.

Còn ông Cao Duy Thịnh, Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai Myanmar, cũng cho biết 
doanh nghiệp này có dự án đầu tư bất động sản 440 triệu đô la Mỹ trên diện tích 7,5 héc ta tại 
Yangon. Để đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ dự án, Hoàng Anh Gia Lai không thể sử 
dụng nhà thầu địa phương mà chọn cách tự xây và đưa lao động Việt Nam sang. Việc này làm chi 
phí xây dựng tăng hơn 30% so với trong nước. Ông cho biết việc xây dựng giai đoạn 1 của dự án 
chỉ mất hai năm rưỡi, nhưng nếu sử dụng dịch vụ xây dựng địa phương thì có thể phải kéo dài gấp 
đôi thời gian, thậm chí gấp 3.

Mặt khác, chi phí thuê mặt bằng tại Myanmar rất đắt đỏ, giá thuê văn phòng trung bình đạt 62 
USD mỗi m2 một tháng, tương đối cao so với các trung tâm kinh tế khu vực như Bangkok (Thái 
Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), TP HCM (Việt Nam).

- Nguồn nhân lực của Myanmar cho trình độ thấp, có ít người có kinh nghiệm quản lý công ty 
cũng như thiếu những chuyên gia kỹ thuật bậc cao nên doanh nghiệp phải thuê người nước ngoài 
với chi phí cao. Năng suất của lao động phổ thông thấp hơn người Việt, tay nghề chưa cao, chưa 
được đào tạo… Một phân tích gần đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy năng suất nông nghiệp 
thấp ở Myanmar là một ngày làm việc chỉ tạo ra 23kg gạo so với 547 kg ở Thái Lan, 429 ở Việt 
Nam và 62 kg ở Campuchia. Điều này là do khoảng cách về kiến   thức và khả năng tiếp cận công 
nghệ có thể được giải quyết khi tiếp cận với kiến   thức và công nghệ đẳng cấp thế giới.   

Thứ ba: Myanmar thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết. Trao đổi hàng hóa chủ yếu qua biên giới với 
Thái Lan, và đó cũng là đầu mối xuất khẩu ma tuý lớn nhất, và dọc theo Sông Ayeyarwady. Đường 
sắt cũ kỹ và mới ở mức kỹ thuật sơ khai, hiếm khi được sửa chữa từ khi được xây dựng trong thập 
niên 1800. Đường giao thông thường không được trải nhựa, trừ tại các thành phố lớn. Thiếu hụt 
năng lượng, nhiều nơi không có hệ thống điện lưới, đây là điều thường thấy trong nước, kể cả tại 
Yangon. 

* Hạn chế đến từ chính bản thân doanh nghiệp Việt

- Thứ nhất: hình thức đầu tư còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở doanh nghiệp 100% vốn và liên 
doanh, mặc dù các doanh nghiệp Việt đầu tư vào Myanmar ở khá nhiều lĩnh vực nhưng các dự án 
đầu tư còn nhỏ lẻ, phân tán. Trong đó chủ yếu là hình thức liên doanh. Một phần cũng do chính 
sách của Chính phủ Myanmar mặc dù đang thực hiện chính sách mở cửa kêu gọi đầu tư, tuy nhiên, 
trong lĩnh vực lưu thông phân phối hầu hết hoạt động thương mại chỉ dành cho DN trong nước. 
Nếu muốn tiếp thị hàng hóa vào Myanmar, các DN chỉ có thể thực hiện thông qua hình thức hợp 
đồng đại lý, hoặc hợp tác với các nhà phân phối địa phương. 

- Thứ hai: chưa thể đầu tư vào nhiều tỉnh thành tại Myanmar. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt 
mới chỉ đầu tư tập trung vào thủ đô Yangon chiếm tới 98% tổng số vốn đăng ký đầu tư, ngoài ra 
cũng chỉ có ít dự án đầu tư ở các tỉnh khác như Hlaing Township, Nay Pyi Taw, Mayangone. Còn 
lại không có dự án nào ở các tỉnh thành khác. 

- Thứ ba: doanh nghiệp Việt chưa cập nhật kịp thời sự thay đổi trong hệ thống chính sách 
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pháp luật của Myanmar dẫn tới sự thiếu hụt thông tin và khó khăn trong triển khai hoạt động đầu 
tư. Thời gian xin cấp giấy phép thường bị kéo dài dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai thực hiện dự 
án, do đó hiệu quả của dự án không cao. 

- Thứ tư: Tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp còn hạn hẹp, sức cạnh tranh và khoa học 
công nghệ còn yếu so với các đối thủ cạnh tranh. 

Mặc dù một số DN Việt Nam đã có đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng nhu cầu đầu tư trực tiếp 
ra nước ngoài (ĐTRNN) nhưng nhìn chung tiềm lực tài chính của các DN Việt Nam trong thời 
gian qua vẫn còn hạn chế nhất định. Điều này dẫn tới số lượng dự án ĐTRNN cũng như quy mô 
của các dự án ĐTRNN còn hạn chế.

4. Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Việt vào thị trường Myanmar

Tuy còn có nhiều khó khăn thách thức khi đầu tư vào Myanmar, nhưng với đất nước đang 
trong quá trình đổi mới, còn nhiều tiềm năng phát triển, nhiều lĩnh vực chưa được khai phá, trong 
khi đó nhu cầu trong nước rất mạnh mẽ. Đây có thể coi là cơ hội để các doanh nghiệp Việt tiến vào 
chiếm lĩnh thị trường Myanmar, để làm được điều đó cần có những biện pháp cụ thể mang tính 
chất dài hạn, có chiến lược lâu dài mới có thể tồn tại và phát triển ở thị trường béo bở và cũng đầy 
kì lạ này. Nhóm tác giả xin đề xuất một số giải pháp cần thiết dưới đây:

Một là, để dễ dàng nhận được giấy phép đầu tư kinh doanh ở Myanmar, doanh nghiệp Việt 
Nam cần quan tâm các vấn đề lợi ích kinh tế - xã hội, công ăn việc làm cho người địa phương; cần 
có đối tác địa phương vì việc “tự vật lộn” sẽ rất khó khăn. Ví như, việc vay vốn tại đây, các ngân 
hàng địa phương được yêu cầu theo chính sách của Ngân hàng Trung ương chỉ cho vay các khoản 
vay có bảo đảm mà trong hầu hết các trường hợp là hình thức thế chấp bất động sản. Vì các chi 
nhánh của các công ty nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thể sở hữu đất 
nên các khoản vay từ các ngân hàng trong nước do đó thường không phải là lựa chọn. Nếu đầu tư 
dưới hình thức liên doanh thì có thể vay được từ một ngân hàng địa phương nếu đối tác liên doanh 
ở địa phương đưa đất của mình làm bảo đảm. 

Hai là, các doanh nghiệp Việt nên chủ động hơn trong việc tìm hiểu đầy đủ hệ thống chính 
sách pháp luật của Myanmar. Myanmar là một quốc gia còn cổ hủ và lạc hậu, hệ thống chính sách 
pháp luật chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập do vẫn còn bao cấp, do đó có rất nhiều hạn chế đối với 
nhà đầu tư nước ngoài tại nhiều lĩnh vực, vì thế việc tìm hiểu kỹ các vấn đề liên quan đến chính 
sách pháp luật tại đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt có thể tìm kiếm những cơ hội mới, những 
lĩnh vực mới phù hợp với chính sách của Chính phủ Myanmar. 

Ba là, Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh đáp ứng yêu cầu hội nhập 
đủ sức cạnh tranh

Trong điều kiện đầu tư ở thị trường nước ngoài thì đòi hỏi năng lực cạnh tranh của DN phải 
cao hơn đầu tư trong nước vì phải cạnh tranh với nhiều đối thủ quốc tế có tiềm lực mạnh. Sau 20 
năm hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, đến nay mức độ hội nhập của Việt Nam đã sâu, rộng 
hơn rất nhiều. Từ cuối năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN đã hình thành, cùng với CPTPP, EV 
FTA, VCU FTA,… với nhiều nội dung hợp tác, đầu tư có mức độ tự do hóa cao, mức độ ưu đãi 
trong nội khối cũng khá cao. Trong bối cảnh đó các DN phải nắm chắc các quy định liên quan đến 
lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của mình. Trên cơ sở đó các DN cần chủ động xây dựng chiến lược 
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kinh doanh phù hợp với các cam kết hội nhập trong các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã 
tham gia.

Chiến lược kinh doanh của các DN vừa phải đòi hỏi đáp ứng tốt các yêu cầu hội nhập vừa 
phải đảm bảo có đủ năng lực cạnh tranh trong điều kiện cạnh tranh quốc tế. Trong đó, các DN phải 
chú trọng nâng cao trình độ công nghệ, trình độ quản trị DN, trình độ người lao động theo các tiêu 
chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó các DN còn phải nâng cao năng lực tài chính thông qua việc huy động 
lượng vố đủ lớn từ nhiều nguồn khác nhau. Và một vấn đề rất quan trọng là phải nâng cao chất 
lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng với mức giá cạnh tranh cùng với sự độc đáo, khác biệt của sản 
phẩm so với đối thủ cạnh tranh.

Bốn là, về phía Chính phủ cần tăng cường vai trò của Chính phủ trong định hướng, cung cấp 
các dịch vụ, thông tin tới các doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp các loại dịch vụ hỗ trợ cho doanh 
nghiệp ĐTRNN như: Tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ hoặc không định kỳ giữa Chính 
phủ với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hiện đang có dự án triển khai ở nước ngoài 
để tìm hiểu những khó khăn và nguyện vọng của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư; Khuyến khích 
phát triển đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó đặc biệt quan 
tâm đến dịch vụ cung cấp thông tin.

Mặt khác, Chính phủ nên tiến tới việc hình thành Quỹ thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu 
tư ra nước ngoài để có thể hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận tiện 
hơn, góp phần nâng cao hiệu quả dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Đặc biệt, cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm hỗ trợ các DN đầu tư về 
chính sách của các nước sở tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà họ gặp phải. Đồng thời, tích cực 
hỗ trợ về mặt pháp lý, chủ động phối hợp cùng DN tham gia xử lý các vấn đề phát sinh, các tranh 
chấp trong quá trình đầu tư tại nước sở tại.

Năm là, đảm bảo định hướng đúng đắn và vai trò của Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại 
Myanmar theo đúng mục đích hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar 
là gắn kết, tăng cường phối hợp hoạt động, hợp tác nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả 
kinh doanh, đại diện và bảo vệ lợi ích kinh tế chính đáng, hợp pháp của các hội viên; phối hợp 
triển khai các hoạt động chung của Đại sứ quán Việt Nam; gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại 
Myanmar; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt 
Nam và Myanmar; nâng cao uy tín, hình ảnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar 
nói riêng./
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KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG KHUNG KHỐNG CHẾ CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ 
NHẰM CHỐNG XÓI MÒN CƠ SỞ THUẾ Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

Lê Quang Thuận*

TÓM TẮT: Xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận là (BEPS) là vấn đề mang tính thời sự toàn cầu do 
hành vi chuyển giá, trong đó chuyển giá thông qua hoạt động vay vốn của các bên liên kết nhằm làm giảm 
thiểu nghĩa vụ thuế tính chung cho cả tập đoàn là thủ thuật được nhiều doanh nghiệp, nhất là các công ty 
đa quốc gia áp dụng. Nhiều nước lo ngại về việc tình trạng thất thu thuế nên chính sách thuế TNDN ở một 
số nước quy định phần lãi mà doanh nghiệp trả đối với vốn vay vượt quá tỷ lệ nhất định (về vốn vay trên vốn 
chủ sở hữu) thì không được coi là chi phí được trừ mà phải được coi là cổ tức khi tính thuế. Lý luận và thực 
tiễn ở nhiều nước đã cho thấy sự cần thiết phải áp dụng các quy định về khống chế chi phí lãi vay.

Tại Việt Nam, thuế TNDN được áp dụng từ ngày 01/01/1999 và đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp với thực tiễn, đảm bảo chính sách ngày càng công khai, minh bạch và đồng bộ, phù hợp hơn với 
thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Tuy nhiên, Luật thuế TNDN 
từ khi được áp dụng ở Việt Nam không có quy định khống chế khoản chi phí lãi tiền vay được trừ vào chi 
phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu. Chính vì vậy, doanh nghiệp có thể 
vay vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu dẫn đến chi phí trả lãi tiền vay lớn, làm giảm thu nhập chịu thuế 
dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, gây thất thu cho ngân sách. Mặt khác, việc doanh nghiệp vay gấp 
nhiều lần vốn chủ sở hữu còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài chính, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư 
kinh doanh cũng như sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, quy định khống chế chi phí lãi vay trong chính 
sách thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế doanh nghiệp vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, 
qua đó góp phần chống chuyển giá thông qua hình thức vay vốn (thực chất là góp vốn ẩn) giữa các bên 
liên kết, hạn chế thất thu cho ngân sách. Đồng thời, áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay trong 
chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp còn góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tài chính và định 
hướng doanh nghiệp tiếp cận vốn theo cơ chế thị trường thông qua thị trường tín dụng ngân hàng hoặc 
thị trường chứng khoán

Từ khóa: Chi phí lãi vay được trừ; Chống xói mòn cơ sở thuế; Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. GIỚI THIỆU

Xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận là (BEPS) là vấn đề mang tính thời sự toàn cầu 
khi mà hiện nay tình trạng này đang ngày càng trở nên phổ biến thông qua hành vi chuyển giá, 
thương mại điện tử, vốn mỏng, thiên đường thuế... Theo đó, người nộp thuế đã lợi dụng khoảng 
trống và những hạn chế trong chính sách thuế cũng như công tác quản lý thuế tại những nước nơi 

*   Viện Chiến lược Chính sách Tài chính, Hà Nội, Việt Nam
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doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để chuyển lợi nhuận sang những nước/vùng 
lãnh thổ có mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng không. Chuyển giá thông qua hoạt động vay vốn của 
các bên liên kết nhằm làm giảm thiểu nghĩa vụ thuế tính chung cho cả tập đoàn là thủ thuật được 
nhiều doanh nghiệp, nhất là các công ty đa quốc gia áp dụng.

Luật thuế TNDN từ khi được áp dụng ở Việt Nam không có quy định khống chế khoản chi 
phí lãi vay được trừ vào chi phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu. 
Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp được phép tính vào chi phí hợp lý bất kể số tiền chi trả lãi tiền 
vay ở mức nào và được phép khấu trừ khi xác định nghĩa vụ thuế. Chính vì vậy, doanh nghiệp có 
thể vay vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu dẫn đến chi phí trả lãi tiền vay lớn, làm giảm thu nhập 
chịu thuế dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, gây thất thu cho ngân sách. Mặt khác, việc doanh 
nghiệp vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài chính, ảnh hưởng 
đến môi trường đầu tư kinh doanh cũng như sự phát triển của nền kinh tế.

Bài viết này nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn ở nhiều nước và khuyến nghị về áp dụng 
khung khống chế chi phí lãi vay được trừ khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập của doanh nghiệp 
ở Việt Nam. 

2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỐNG CHẾ 
CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chính sách thuế là một trong những công cụ kinh tế vĩ mô quan trọng của Chính phủ để quản 
lý và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường. Bên cạnh việc tạo nguồn 
thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước, hệ thống thuế còn góp phần quan trọng trong việc điều tiết 
sản xuất, tiêu dùng, tác động đến các quan hệ tiết kiệm - đầu tư cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế thông qua các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các hành vi của các chủ thể trong xã hội, 
đặc biệt là khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình. Thuế TNDN là loại thuế điều tiết trực tiếp thu 
nhập thực tế (thu nhập tính thuế) của pháp nhân kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định, 
thường là một năm. Ở tất cả các nước, thuế TNDN là một sắc thuế quan trọng, một trong những sắc 
thuế tạo ra nguồn thu chính cho ngân sách nhờ cơ sở chịu thuế rộng. Thuế TNDN áp dụng đối với 
thu nhập của pháp nhân kinh doanh theo nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập. 
Theo nguyên tắc cư trú, doanh nghiệp đăng ký và hoạt động theo pháp luật ở nước nào thì phải nộp 
thuế TNDN ở nước đó. Theo nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập, thu nhập phát sinh ở quốc gia 
nào thì phải nộp thuế TNDN ở quốc gia đó. Thu nhập tính thuế được xác định trên cơ sở các khoản 
thu nhập chịu thuế nhận được sau khi khấu trừ các khoản chi phí theo luật định. Tùy theo pháp 
luật của mỗi nước mà nội dung, phương pháp xác định các khoản được khấu trừ và thu nhập tính 
thuế có thể khác nhau. Các khoản chi phí được trừ theo nguyên tắc là những chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp hợp lý, hợp lệ phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng khoảng trống và những hạn chế trong chính sách 
thuế cũng như công tác quản lý thuế tại những nước nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp bằng hành vi chuyển giá thông qua hoạt động vay 
vốn của các bên liên kết, từ đó chuyển lợi nhuận sang những nước/vùng lãnh thổ có mức thuế suất 
thấp hơn hoặc bằng không. 

Về nguyên tắc, việc vay vốn thuộc quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh 
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tế thị trường bởi vốn kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp hay trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh 
nghiệp sẽ xác định nhu cầu và cơ cấu vốn của mình. Tùy thuộc vào đặc điểm của ngành mà doanh 
nghiệp huy động, tùy thuộc vào quyết định của nhà quản lý trên cơ sở xem xét tình hình tài chính 
thực tế của doanh nghiệp cũng như tình hình và xu thể phát triển của nền kinh tế mà doanh nghiệp 
quyết định cơ cấu vốn hợp lý để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn cho 
doanh nghiệp. Không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa hoàn toàn vào 
vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể huy động vốn vay từ các bên liên doanh liên kết, vốn vay từ 
các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, vốn huy động từ phát hành trái phiếu và các khoản nợ 
khác. Mỗi một nguồn vốn tài trợ đều phải trả một khoản chi phí nhất định, đó là chi phí sử dụng 
vốn. Với quyền tự do định đoạt trong kinh doanh, các chủ thể có quyền quyết định mức vốn vay 
với chi phí lãi vay theo thỏa thuận. Đây chính là một trong những hình thức các doanh nghiệp liên 
kết, các công ty đa quốc gia có thể lợi dụng để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, được nhận diện là một 
hình thức chuyển giá thông qua hoạt động tín dụng.

OECD đã đề xuất một kế hoạch tổng thể với nhiều hành động nhằm chống xói mòn cơ sở 
thuế và chuyển dịch lợi nhuận, trong đó đưa ra khuyến nghị áp dụng Hành động số 4 về hạn chế 
xói mòn cơ sở tính thuế thông qua các khoản khấu trừ lãi tiền và và các thanh toán tài chính khác. 
Về cơ bản, có hai cách tiếp cận để cơ quan quản lý thuế có thể hạn chế thất thu ngân sách đối với 
thủ thuật góp vốn ẩn hay chuyển giá thông qua hoạt động tín dụng:

Một là, quy định mức vốn vay được tính chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập tính 
thuế. Theo đó, chi phí lãi vay của khoản vay vượt hạn mức thì không được tính vào chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập tính thuế. Đối với cách tiếp cận này, có hai phương pháp xác định mức 
vốn vay được tính chi phí lãi vay được trừ:

(i)  Phương pháp xác định theo nguyên tắc “giao dịch độc lập”1
*: mức vốn vay được tính chi 

phí lãi vay là mức vốn mà bên cho vay độc lập sẵn sàng cho bên đi vay được vay vốn, căn cứ vào 
khả năng vay và trả nợ của bên đi vay.

Ưu điểm của phương pháp này là cho phép xác định sát thực hơn số vốn vay mà doanh nghiệp 
có thể vay theo tín hiệu thị trường (giao dịch độc lập), từ đó xác định sát thực hơn số chi phí lãi vay 
được trừ khi xác định thu nhập tính thuế, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do kinh doanh 
của doanh nghiệp.

Nhược điểm của phương pháp này là đòi hỏi về nguồn nhân lực và trình độ nghiệp vụ của 
cơ quan thuế. Theo đó, cán bộ thuế phải nắm vững và hiểu rõ quy trình mà bên cho vay thứ ba sử 
dụng để xác định đúng mức tối đa mà bên cho vay thứ ba muốn cho doanh nghiệp cụ thể đó vay 
vốn. Cơ quan thuế phải thành thạo và có khả năng giám định các nghiệp vụ của bên cho vay thứ ba 
để xác định các đặc thù của mối quan hệ giữa các bên liên kết để xác định mức vốn vay phù hợp.

(ii) Phương pháp xác định theo tỷ lệ vốn vay so vốn chủ sở hữu: Theo đó, cơ quan thuế quy 
định trước tỷ lệ vốn vay được tính chi phí lãi vay khi xác định thu nhập tính thuế, không bắt buộc 
đó là khoản vay theo nguyên tắc giao dịch độc lập.

1  Giao dịch độc lập - “Arm’s length” approach, là giao dịch giữa các bên theo nguyên tắc thị trường mở, áp dụng cùng mức giá giữa 
các bên có hoặc không có quan hệ liên kết.
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Ưu điểm của phương pháp này là đảm bảo tính chắc chắn và giảm thiểu chi phí tuân thủ của 
người nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan thuế, dễ thực hiện.

Nhược điểm của phương pháp này là không phản ánh đúng thực tiễn quan hệ kinh tế, có thể 
làm méo mó hành vi của các bên liên kết. Mặt khác, phương pháp này không phản ánh đúng các 
yếu tố đặc thù của thị trường, của ngành sản xuất và có thể dẫn đến cách đối xử khác nhau đối với 
các thành viên trong cùng tập đoàn, công ty đa quốc gia với bên thứ ba. Hơn nữa, hiện nay cũng 
không có chuẩn mực chung trên phạm vi quốc tế về việc xác định tỷ lệ hợp lý vốn vay so vốn chủ 
sở hữu.

Hai là, quy định mức khống chế chi phí lãi vay được trừ theo tỷ lệ thu nhập (Phương pháp 
EBITDA2*). Theo đó, cơ quan thuế quy định tỷ lệ cố định của chi phí lãi vay trên lợi nhuận trước 
thuế, lãi vay và khấu hao (Ví dụ: doanh nghiệp được tính chi phí lãi vay vào chi phí được trừ nhưng 
không quá 30% của lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao).

Công thức tính: EBITDA = Doanh thu  - Các khoản chi phí (ngoại trừ chi phí lãi vay, thuế, 
khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình)

Ưu điểm của phương pháp EBITDA là tính đơn giản, gắn với kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp.

Nhược điểm của phương pháp EBITDA là không xét đến bối cảnh sử dụng đòn bẩy tài chính 
của doanh nghiệp; không đảm bảo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp bởi các doanh nghiệp có 
mức vốn vay khác nhau có thể có mức chi phí lãi vay được trừ khác nhau do có tài sản được khấu 
hao khác nhau, có lợi nhuận khác nhau; chi phí lãi vay được trừ thường xuyên biến động qua các 
năm.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các quốc gia đều ban hành quy định 
khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập của doanh nghiệp, trong đó đa số các 
nước hiện nay quy định tỷ lệ vốn vay so vốn chủ sở hữu để xác định chi phí lãi vay được trừ khi 
xác định thu nhập tính thuế.

Bảng 1. Quy định về Tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu đối với các khoản vay của các bên 
liên quan

STT Quốc gia Năm áp dụng Tỷ lệ vốn vay/vốn chủ 
sở hữu

1 Ac-hen-ti-na 1999 2:1
2 Bê-la-rút 2013 3:1
3 Bra-xin 2011 2:1
4 Canada 1972 1,5:1
5 Chi-lê 2012 3:1
6 Trung Quốc 2008 2:1
7 Séc 2007 4:1

2  EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.
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8 Pháp 2007 1,5:1
9 Hàn Quốc 1997 2:1 và 6:1
10 Lít-va 2002 4:1
11 Mê-hi-cô 2005 3:1
12 Mông cổ 2005 3:1
13 Pê ru 2007 3:1
14 Ba Lan 1999 1:1
15 Slovenia 2005 4:1
16 Đài Loan 2011 3:1
17 Hoa Kỳ 1989 1,5:1
18 Venezuela 2007 1:1

Nguồn: Ruud de Mooij and Shafik Hebous (2017), “Curbing Corporate Debt Bias: Do 
Limitations to Interest Deductibility Work?, IMF Working Paper WP/17/22.

Tuy nhiên cũng có một số nước áp dụng quy định về tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu đối với 
tất cả các khoản vay; một số nước áp dụng quy định về tỷ lệ chi phí lãi vay được trừ tính trên thu 
nhập, áp dụng đối với các khoản vay của các bên liên quan; một số nước áp dụng quy định về tỷ 
lệ chi phí lãi vay được trừ tính trên thu nhập, áp dụng đối với tất cả các khoản vay. Một số nước 
(Anh, Nam Phi và Kazakhstan) áp dụng nguyên tắc giao dịch độc lập (arm’s length transaction).

Bảng 2. Quy định về Tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu đối với các khoản vay của các bên 
liên quan

STT Quốc gia Năm áp dụng Tỷ lệ vốn vay/vốn chủ 
sở hữu

1 Ac-hen-ti-na 1999 2:1
2 Bê-la-rút 2013 3:1
3 Bra-xin 2011 2:1
4 Canada 1972 1,5:1
5 Chi-lê 2012 3:1
6 Trung Quốc 2008 2:1
7 Séc 2007 4:1
8 Pháp 2007 1,5:1
9 Hàn Quốc 1997 2:1 và 6:1
10 Lít-va 2002 4:1
11 Mê-hi-cô 2005 3:1
12 Mông cổ 2005 3:1
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13 Pê ru 2007 3:1
14 Ba Lan 1999 1:1
15 Slovenia 2005 4:1
16 Đài Loan 2011 3:1
17 Hoa Kỳ 1989 1,5:1
18 Venezuela 2007 1:1

Nguồn: Ruud de Mooij and Shafik Hebous (2017), “Curbing Corporate Debt Bias: Do 
Limitations to Interest Deductibility Work?, IMF Working Paper WP/17/22.

Bảng 3. Quy định về Tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu đối với tất cả các khoản vay 

STT Quốc gia Năm áp dụng Tỷ lệ vốn vay/vốn chủ 
sở hữu

1 An-ba-ni 2000 4:1
2 Australia 1997 1,5:1
3 Bungari 2006 3:1
4 Colombia 2013 3:1
5 Đan Mạch 1998 4:1
6 Hungari 2000 3:1
7 Indonesia 2016 4:1
8 Nhật Bản 1992 3:1
9 Lát-via 2003 4:1
10 Newzealand 1995 1,6:1
11 Rumani 2006 3:1

Nguồn: Ruud de Mooij and Shafik Hebous (2017), “Curbing Corporate Debt Bias: Do 
Limitations to Interest Deductibility Work?, IMF Working Paper WP/17/22.

Bảng 4. Quy định về tỷ lệ chi phí lãi vay được trừ tính trên thu nhập, áp dụng đối với các 
khoản vay của các bên liên quan

STT Quốc gia Năm áp dụng Tỷ lệ chi phí lãi vay được 
trừ tính trên thu nhập

1. Phần Lan 2013 25%

2. Na Uy 2014 30%

3. Slovakia 2015 25%

Nguồn: Ruud de Mooij and Shafik Hebous (2017), “Curbing Corporate Debt Bias: Do 
Limitations to Interest Deductibility Work?, IMF Working Paper WP/17/22.
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Bảng 5. Quy định về tỷ lệ chi phí lãi vay được trừ tính trên thu nhập, áp dụng đối với tất 
cả các khoản vay

STT Quốc gia Năm áp dụng Tỷ lệ chi phí lãi vay 
được trừ tính trên thu 

nhập
1 Đức 1994 30%
2 Hy Lạp 2010 40%
3 Italia 2003 30%
4 Bồ Đào Nha 1996 30%
5 Tây Ban Nha 1996 30%

Nguồn: Ruud de Mooij and Shafik Hebous (2017), “Curbing Corporate Debt Bias: Do 
Limitations to Interest Deductibility Work?, IMF Working Paper WP/17/22.

Theo OECD, phương pháp giới hạn chi phí lãi vay bởi một tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu được 
xem là một trong những thông lệ tốt nhất do việc xác định đơn giản và dễ thực hiện. Các yếu tố 
cấu thành vốn vay dựa trên các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán từ các khoản vay phải trả 
lãi suất và các khoản phải trả thương mại chịu lãi suất và những khoản tương tự như khoản vay có 
thể được kiểm soát tốt hơn. Mỗi phương pháp xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu 
nhập tính thuế đều có ưu nhược điểm khác nhau. Mỗi quốc gia tùy thuộc vào tình hình thực tế đã 
đưa ra các quy định để giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN. 

3. CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA DO 
KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHỐNG CHẾ CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ

Tại Việt Nam, thuế TNDN được áp dụng từ ngày 01/01/1999 và đã trải qua nhiều lần sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo chính sách ngày càng công khai, minh bạch và đồng 
bộ, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 
Cùng với quá trình cải cách thuế, chính sách thuế TNDN ở Việt Nam đối với chi phí của doanh 
nghiệp cũng đã được thay đổi từ “nguyên tắc chọn-cho”3* sang “nguyên tắc chọn - bỏ”4

**. Luật thuế 
TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã quy định cụ thể các khoản không được trừ (áp dụng 
nguyên tắc chọn bỏ), theo đó, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện 
đó là: (i) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp; (ii) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

Tuy nhiên, Luật thuế TNDN từ khi được áp dụng ở Việt Nam không có quy định khống chế 
khoản chi phí lãi tiền vay được trừ vào chi phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần 
vốn chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp được phép tính vào chi phí hợp lý bất kể số 
tiền chi trả lãi tiền vay ở mức nào và được phép khấu trừ khi xác định nghĩa vụ thuế. Chính vì vậy, 
doanh nghiệp có thể vay vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu dẫn đến chi phí trả lãi tiền vay lớn, 

3   Chọn - cho là cách tiếp cận quy định trong văn bản quy phạm phát luật những gì được làm (cho cái gì thì ghi vào văn bản quy 
phạm pháp luật, đối tượng liên quan chỉ được thực hiện những gì pháp luật cho phép).
4   Chọn - bỏ là cách tiếp cận quy định trọng văn bản quy phạm pháp luật những gì không được làm (cái gì không quy định trong 
văn bản quy phạm pháp luật thì được phép làm, đối tượng liên quan được phép làm những gì mà pháp luật không cấm).
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làm giảm thu nhập chịu thuế dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, gây thất thu cho ngân sách. 
Mặt khác, việc doanh nghiệp vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 
tài chính, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh cũng như sự phát triển của nền kinh tế.

Theo VCCI, giai đoạn 2007-2014, các doanh nghiệp hoạt động dựa nhiều vào các khoản nợ 
(nợ nhà cung cấp, các khoản vay tài chính,…). Mặc dù chỉ số nợ của các doanh nghiệp đã giảm 
trong giai đoạn 2007-2014, từ 2,2 lần xuống còn 1,6 lần, tuy nhiên sau đó đã tăng trở lại trong các 
năm sau và lên đến 2,3 lần năm 2011. Các doanh nghiệp nhà nước là nơi có chỉ số nợ cao nhất, mặc 
dù có xu hướng giảm từ 4,3 lần năm 2007 xuống  3,2 lần năm 2011. Chỉ số nợ của doanh nghiệp 
nhà nước đã cải thiện đáng kể, liên tục giảm trong giai đoạn 2007-2014 từ 3,7 lần xuống 2,8 lần. 
Tuy giảm liên tục, nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn có chỉ số này cao nhất. Chỉ số nợ của các 
doanh nghiệp FDI có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2007-2014, từ 2,6 lần lên 2,7 lần. 

Tính toán từ số liệu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán cho thấy lĩnh vực ngân hàng có cơ cấu vốn vay so vốn chủ sở hữu cao nhất, lên tới 16,78% 
lần (2017). Điều này có thể lý giải đây là một lĩnh vực đặc thù về dịch vụ tài chính. Lĩnh vực xây 
dựng, xây lắp cũng có tỷ lệ vốn vay so vốn chủ sở hữu cao, lên tới 3,10 lần (2017).

Bảng 6. Cơ cấu vốn vay so vốn chủ sở hữu của một số nhóm doanh nghiệp (Bình quân)

Đơn vị tính: lần

Doanh nghiệp 2014 2015 2016 2017
Thiết bị, vật liệu xây dựng 1.85 1.47 1.58 2.04
Xây dựng, xây lắp 3.47 4.26 3.81 3.10
Khai thác khoáng sản 0.91 0.75 0.76 1.27
Ngân hàng           12.44           13.53           15.06           16.78 
Du lịch 1.57 2.54 2.42 5.82

Nguồn: Tính toán từ số liệu của các doanh nghiệp niêm yết (http://www.cophieu68.vn/)

Luật Thuế TNDN hiện hành không khống chế khoản chi phí lãi tiền vay đối với trường hợp 
khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp được phép tính 
vào chi phí hợp lý bất kể số tiền chi trả lãi tiền vay ở mức nào và được phép khấu trừ khi xác định 
nghĩa vụ thuế. Chính vì vậy, doanh nghiệp có thể vay vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu dẫn đến 
chi phí trả lãi tiền vay lớn, làm giảm thu nhập chịu thuế dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, gây 
thất thu cho ngân sách. Mặt khác, việc doanh nghiệp vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu còn tiềm 
ẩn nguy cơ mất an toàn tài chính, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh cũng như sự phát 
triển của nền kinh tế. 

Ngô Thế Chi (2012) đã chỉ ra thủ thuật chuyển giá của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam 
thông qua hoạt động góp vốn ẩn trong nội bộ tập đoàn kinh tế. Theo đó, các doanh nghiệp FDI ở 
Việt Nam vay vốn của Công ty mẹ, hoặc công ty liên kết nước ngoài thuộc Tập đoàn với lãi suất cao 
hơn lãi suất thị trường.Thông qua cách này đã phát sinh các khoản thanh toán dưới dạng trả lãi tiền 
vay với lãi suất cao hơn lãi suất thị trường làm cho chi phí tăng lên, thu nhập tính thuế TNDN giảm, 
NSNN thất thu, khoản thất thu này là lợi nhuận của Công ty mẹ hoặc công ty liên kết ở các nước.
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Phan Hữu Thắng (2013) chỉ ra rằng hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã và sẽ diễn ra ở nhiều dạng với các thủ thuật khác 
nhau theo các giai đoạn đầu tư, loại hình đầu tư, lĩnh vực - sản phẩm đầu tư, thời gian đầu tư. Theo 
đó, sử dụng chi phí trả lãi tiền vay cũng là một cách mà các doanh nghiệp FDI sử dụng để chuyển 
giá, làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Công ty mẹ đưa nguyên vật liệu, vật tư linh kiện đầu vào 
mà ở Việt Nam chưa sản xuất được hoặc chất lượng chưa đảm bảo, công ty ở Việt Nam báo cáo 
không có tiền lấy hàng, công ty mẹ cho trả chậm để sau khi bán sẽ trả, thời gian trả chậm đó phải 
có lãi. Việc này được doanh nghiệp coi là trả lãi tiền vay. Nên khi doanh nghiệp bán hàng ra có lãi 
đều tính vào chi phí trả lãi tiền vay, dẫn tới hết lãi. Phần lãi thực, thông qua trả lãi, đã chuyển hết 
ra ngoài cho công ty mẹ5.*

Theo Thanh tra Chính phủ6
**, thống kê những năm qua cho thấy cả nước có khoảng 50% doanh 

nghiệp FDI kê khai lỗ, trong đó nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm. Thành phố 
Hồ Chí Minh có tới gần 60% trong số trên 3.500 doanh nghiệp FDI thường xuyên kê khai lỗ trong 
nhiều năm. Tại Bình Dương, có đến 50% doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ trong giai đoạn 2006-2011.

Do đó, quy định khống chế chi phí lãi vay trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ 
góp phần hạn chế doanh nghiệp vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, qua đó góp phần chống chuyển 
giá thông qua hình thức vay vốn (thực chất là góp vốn ẩn) giữa các bên liên kết, hạn chế thất thu 
cho ngân sách. Đồng thời, áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay trong chính sách thuế thu 
nhập doanh nghiệp còn góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tài chính và định hướng doanh 
nghiệp tiếp cận vốn theo cơ chế thị trường thông qua thị trường tín dụng ngân hàng hoặc thị trường 
chứng khoán.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như thực tiễn kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam nên áp dụng 
Phương pháp xác định theo tỷ lệ vốn vay so vốn chủ sở hữu: Theo đó, cơ quan thuế quy định trước 
tỷ lệ vốn vay được tính chi phí lãi vay khi xác định thu nhập tính thuế, không bắt buộc đó là khoản 
vay theo nguyên tắc giao dịch độc lập. Ưu điểm của phương pháp này là đảm bảo tính chắc chắn và 
giảm thiểu chi phí tuân thủ của người nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan thuế, dễ thực hiện. 

Do đó, phương án phù hợp với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế Việt Nam là áp dụng 
quy định về tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu đối với các khoản vay của các bên liên kết. Theo đó, 
trường hợp doanh nghiệp Việt Nam vay vốn của doanh nghiệp liên kết một số tiền gấp 3 lần số 
vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 3:1) thì lãi phải trả cho số vốn vay vượt quá tỷ lệ này được coi là cổ tức trả 
cho doanh nghiệp liên kết, và không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế. Trường hợp các tổ 
chức tài chính, các ngân hàng thương mại thì áp dụng tỷ lệ 6:1. Vốn chủ sở hữu trong năm được 
xác định bằng số trung bình cộng của số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Đây cũng là phương án được nhiều 
quốc gia phát triển và đang phát triển áp dụng, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

5   Phan Hữu Thắng (2013), “Nhận biết dấu hiệu chuyển giá”, http://baodautu.vn/nhan-biet-dau-hieu-chuyen-gia-d5715.html.
6   Thanh tra Chính phủ (2013), “Kết luận Thanh tra về thu nộp ngân sách tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương và Tỉnh Đồng Nai”, (Số 2053-KL-TTCP, ngày 10/9/2013.
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Đối với an toàn tài chính: Việc khống chế khoản chi phí trả lãi tiền vay không được trừ vào 
chi phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu qua đó sẽ hạn chế tình 
trạng doanh nghiệp đi vay quá nhiều, đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp, phản ánh đúng 
chi phí lãi vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần làm giảm rủi ro nợ 
xấu cho hệ thống ngân hàng. 

Đối với nền kinh tế: Việc áp dụng khung khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp ở Việt Nam còn nhằm định hướng doanh nghiệp tiếp cận vốn theo cơ chế thị 
trường thông qua thị trường vốn, hạn chế tình trạng sở hữu chéo trong doanh nghiệp, qua đó hạn 
chế rủi ro khủng hoảng kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Việc áp dụng khung khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
ở Việt Nam là phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với khuyến cáo OECD về chống xói mòn 
cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS), trong đó đưa ra khuyến nghị áp dụng Hành động số 4 
về hạn chế xói mòn cơ sở tính thuế thông qua các khoản khấu trừ lãi tiền và và các thanh toán tài 
chính khác7*. Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận cũng là nội dung hợp tác đa phương 
về thuế trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực, như ASEAN, APEC. Năm 2017, các nhà lãnh đạo 
của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã thông qua Tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến các 
chủ đề hợp tác ưu tiên, trong đó có chủ đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Theo đó, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 21 nền kinh tế đã khẳng định nhận thức tác động quan trọng của các vấn 
đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận đến các nền kinh tế thành viên APEC và sự cần 
thiết tăng cường hợp tác trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận và các thông lệ 
tốt nhất trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý thuế, nhằm giải quyết những thách 
thức về BEPS trong khu vực, đồng thời nâng cao tính chắc chắn, minh bạch và công bằng của hệ 
thống thuế.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh 
doanh hiệu quả, thể hiện sự minh bạch của chính sách thuế, Việt Nam có thể quy định rõ thời hạn 
có hiệu lực của quy định về khung khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp với thời hạn 3 năm, kể từ ngày quy định này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
thông qua.
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PHÁT TRIỂN NGHỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 

TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0
Nguyễn Thu Hoài*

TÓM TẮT:  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) diễn như vũ bão tác động đến mọi mặt của nền 
kinh tế cũng như đời sống xã hội mọi quốc gia và đang tác động mạnh mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh 
vực trong đó có lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới không nằm ngoài cuộc Cách mạng mang tính toàn cầu này. Các ứng dụng của CMCN 4.0 như robot 
thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ Blockchain, máy học, dữ liệu lớn… trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán mang đến cơ hội nâng cao hiệu quả công tác kế toán, kiểm toán; nâng cao chất 
lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán cung cấp; mở rộng các loại dịch vụ và thị trường cung cấp dịch vụ của 
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán. Nhờ đó, nghề kế toán kiểm toán có thể tham gia 
hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán quốc tế, đóng góp tích 
cực cho tăng trưởng của đất nước. Bên cạnh những cơ hội, các ứng dụng của CMCN 4.0 cũng mang đến 
không ít những thách thức đó máy móc sẽ dần thay thế con người với những công việc đơn giản, một số 
vị trí công việc truyền thống sẽ biến mất, ngành nghề bị mai một dần, mức độ cạnh tranh nghề nghiệp 
cao… Với thực tiễn Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực kế toán kiểm toán tại các nước phát triển 
ở khu vực và toàn cầu đã bước sang chặng thứ hai là chuyển đổi chức năng và ứng dụng công nghệ ở 
mức độ lớn hơn thì tại Việt Nam mới ở chặng đầu tiên là tìm hiểu và ứng dụng một phần công nghệ. Vì 
vậy, Cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề mà kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam cần được nhận thức 
trong bối cảnh hiện nay để có thể tận dụng được tối đa các cơ hội và sẵn sàng “ứng phó” với các thách 
thức đặt ra đối với nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong tương lai. Trong bài viết này, tác giả tập trung 
nghiên cứu ứng dụng của Cách mạng công nghiệp 4.0 đó là robot thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, điện toán 
đám mây, công nghệ Blockchain, máy học, dữ liệu lớn… với nghề kế toán, kiểm toán từ đó chỉ ra những 
thời cơ cũng như thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt 
Nam hiện nay. Đồng thời thông qua nghiên cứu thực trạng mức độ quan tâm của các kế toán viên, kiểm 
toán viên và các Doanh nghiệp tại Việt Nam đối với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác giả đề xuất các 
giải pháp từ phía Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các 
kế toán viên và kiểm toán viên nhằm phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán để có thể thích ứng với 
những thay đổi mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến.

Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kế toán, kiểm toán.

1. MỞ ĐẦU

CMCM 4.0 diễn ra nhanh chóng tác động sâu rộng tới mọi mặt của nền kinh tế và đời sống 
xã hội của các quốc gia trong đó có nghề kế toán kiểm toán. Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam 
ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới không nằm ngoài cuộc Cách mạng mang 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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tính toàn cầu này. Các ứng dụng của CMCN 4.0 như robot thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, điện toán 
đám mây, công nghệ Blockchain, máy học, dữ liệu lớn… mang đến những thay đổi lớn về quy 
trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán, kiểm toán từ đó tạo ra nhiều cơ hội và không ít 
thách thức đối với nghề nghiệp kế toán kiểm toán. Các công việc giản đơn, mang tính chất lặp đi 
lặp lại như thu nhận thông tin, phân loại và định khoản kế toán, xử lý và phân tích khối lượng lớn 
thông tin… dần được thay thế bởi máy móc, thiết bị đem đến cơ hội nâng cao hiệu quả công tác 
kế toán, kiểm toán; nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán cung cấp; mở rộng các loại 
dịch vụ và thị trường cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán 
là cơ sở để kế toán, kiểm toán Việt Nam có thể tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, 
vào thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán quốc tế, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước. 
Bên cạnh những cơ hội, CMCN 4.0 đem đến không ít những thách thức đó là yêu cầu về số lượng 
nguồn nhân lực giảm sút, chất lượng nguồn nhân lực gia tăng, một số vị trí công việc truyền thống 
sẽ biến mất, ngành nghề bị mai một, mức độ cạnh tranh nghề nghiệp ngày càng gay gắt… Nhưng 
điều đáng lo ngại là có một số không nhỏ các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán tại Việt Nam hiện nay còn thờ ơ, không quan tâm tới vấn đề này. 
Vì vậy, CMCN 4.0 là vấn đề mà kế toán viên, kiểm toán viên, các doanh nghiệp nói chung và các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán nói riêng cần được nhận thức trong bối cảnh 
hiện nay để có những đổi mới kịp thời nhằm duy trì và phát triển nghề nghiệp hiện tại và tương lai 
trong điều kiện toàn cầu hóa.

2. Nội dung

2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong nghề kế toán kiểm 
toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 

Trước cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, nhân loại đã trải qua ba cuộc CMCN tạo ra 
những thay đổi toàn diện trong sản xuất, kinh tế, văn hóa, xã hội cho đến kỹ thuật. Cuộc CMCN 
lần thứ nhất - Cơ khí hóa, được bắt đầu ở Anh vào cuối thế kỷ 18 khi loài người phát minh ra động 
cơ hơi nước tác động trực tiếp tới các ngành dệt may, chế tạo cơ khí, giao thông vận tải, nông 
nghiệp… Ngay sau đó cuộc CMCN lần thứ hai - Điện khí hóa diễn ra từ nửa cuối thế kỷ 19 với 
phát minh ra động cơ điện mang lại cuộc sống văn minh, năng suất tăng nhiều lần so với động cơ 
hơi nước. Cuộc CMCN lần thứ ba- Tự động hóa, diễn ra vào những năm 1970 với sự ra đời của sản 
xuất tự động dựa vào máy tính, thiết bị điện tử và Internet, tạo nên một thế giới kết nối. Thành tựu 
khoa học công nghệ cao của cuộc CMCN này là vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet… 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào đầu thế kỷ 21, tiếp sau những thành tựu lớn từ 
CMCN lần thứ ba để lại, được hình thành trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số. Đặc trưng 
của CMCN 4.0 là việc sử dụng hợp nhất cả phần cứng, người máy và khả năng tính toán lớn để 
mở rộng công nghệ thông tin vượt qua cả phần mềm, với sự giao thoa của các công nghệ tiên tiến 
như điện toán đám mây (cloud computing), Internet vạn vật (IoT-Internet of things), trí tuệ nhân 
tạo (AI-Artifical Intelligence), thực tế ảo (AR/VR- Virtual Reality/ Augmented Reality), khai thác 
dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ di động không dây (wifi), công nghệ tin học lượng tử (quantum 
information technology), công nghệ nano (nanotechnology),…  CMCN 4.0 diễn ra trên ba lĩnh vực 
chính bao gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và vật lý.
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Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, CMCN 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra những 
bước nhảy vọt trong Nông nghiệp, Thủy sản, Y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng 
lượng tái tạo, hóa học và vật liệu.

Trong lĩnh vực Vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene, 
skyrmions…) và công nghệ nano.

Trong lĩnh vực Kỹ thuật số, vấn đề cốt lõi của CMCN 4.0 là trí thuệ nhận tạo, vạn vật kết nối, 
dữ liệu lớn… 

Cuộc CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ 
nhân tạo mang lại nhiều ứng dụng trong xã hội. Nhờ công nghệ AI, người máy làm việc càng thông 
minh, có khả năng ghi nhớ, học hỏi vô biên, trong khi khả năng đó ở con người càng già càng yếu 
đi. Trong lĩnh vực Giao thông, thế hệ xe không người lái sẽ phát triển nhờ đảm bảo an toàn cao gấp 
nhiều lần vì không có tình trạng say rượu bia, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu. Trong lĩnh vực 
Y tế, cỗ máy IBM Watson có biệt danh “Bác sĩ biết tuốt” có thể lướt duyệt cùng lúc hàng triệu hồ 
sơ bệnh án để cung cấp cho các bác sĩ những lựa chọn điều trị dựa trên bằng chứng chỉ trong vòng 
vài giây nhờ khả năng tổng hợp dữ liệu khổng lồ và tốc độ xử lý mạnh mẽ. “Bác sĩ biết tuốt” này 
còn cho phép con người tra thông tin về tình hình sức khỏe của mình. Các bác sĩ chỉ cần nhập dữ 
liệu người bệnh để được phân tích, so sánh với kho dữ liệu khổng lồ có sẵn và đưa ra gợi ý hướng 
điều trị chính xác. Trong lĩnh vực Giáo dục, công nghệ thực tế ảo sẽ thay đổi cách dạy và học. Sinh 
viên có thể đeo kính VR và có cảm giác như đang ngồi trong lớp nghe bài giảng, hay nhập vai để 
chứng kiến những trận đánh giả lập, ngắm nhìn di tích, mang lại cảm xúc và sự ghi nhớ sâu sắc, 
giúp bài học thấm thía hơn. Hoặc khi đào tạo nghề phi công, học viên đeo kính và thấy phía trước 
là cabin và học lái máy bay như thật để thực hành giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay thật. 

Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong nghề kế toán, kiểm toán

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực liên 
quan đến con người như y tế, giáo dục, xây dựng, nông nghiệp, giao thông, giải trí, tài chính, kế 
toán, kiểm toán... Với kế toán, kiểm toán các ứng dụng công nghệ 4.0 bao gồm:

Tự động hóa quy trình bằng Robot

 Tự động hóa quy trình bằng Robot (Robotic Process Automation - RPA) là một trong những 
ứng dụng trong nghề kế toán, kiểm toán nhằm tối ưu năng suất lao động; tiết kiệm thời gian, chi 
phí; giảm thiểu rủi ro và đặc biệt các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán là nâng cao sự 
hài lòng của khách hàng.

Robot được thiết kế để tự động hóa, tối ưu hóa giải quyết chính xác các công việc lặp đi lặp 
lại. Với công nghệ “bắt chước” con người, Robot được trang bị khả năng tìm kiếm thông tin, xử lý 
dữ liệu, giao tiếp với các hệ thống và thực hiện các thao tác chính xác, nhanh chóng, hiệu quả và 
thống nhất. Robot được kết nối đa hệ thống, đa nền tảng đã được số hóa và thực hiện nhịp nhàng 
giữa các hệ thống theo quy tắc do con người quy định. 

- Trong kế toán, kiểm toán RPA được sử dụng để trợ giúp việc đối chiếu hàng tồn kho giữa 
số liệu sổ sách và số liệu thực tế. Trước khi ứng dụng RPA, quy trình đối chiếu hàng tồn kho được 
thực hiện bằng cách tổng hợp toàn bộ số liệu sổ sách về hàng tồn kho từ các bộ phận có liên quan 
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như bộ phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận kế toán hoặc từ hệ thống quản trị 
nguồn lực doanh nghiệp (ERP) sau đó thực hiện kiểm đếm số hàng thực tế tồn kho và thực hiện so 
sánh giữa số liệu sổ sách và số liệu tồn kho thực tế do vậy công việc đối chiếu hàng tồn kho mang 
tính thủ công, lặp lại, tốn nhân lực và phụ thuộc nhiều vào con người. Ứng dụng RPA hoạt động 
24/7 với khả năng xử lý dữ liệu, kết nối đa hệ thống trong quy trình đối chiếu hàng tồn kho làm rút 
ngắn được khoảng thời gian tổng hợp số liệu sổ sách từ các bộ phận, công việc kiểm đếm được hỗ 
trợ bởi Robot làm cho quá trình đối chiếu được liền mạch, số lượng nhân lực giảm đi đáng kể, đảm 
bảo tính đáng tin cậy của quy trình.

- Tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA) còn được ứng dụng trong kế toán để thực hiện 
hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh mang tính lặp đi lặp lại làm tăng đáng kể hiệu quả công 
việc. Nếu như kế toán viên cần 15 phút/bút toán thì Robot chỉ cần 15 giây.

- RPA còn được ứng dụng để hỗ trợ cho công việc kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn dịch vụ hỗ 
trợ khách hàng, mở rộng thêm nhiều dịch vụ mang lại giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng như tự động hóa quy trình trích xuất dữ liệu từ hợp đồng với khách hàng; tự động hóa quy 
trình từ tổng hợp dữ liệu, phân tích xu hướng, chọn mẫu kiểm toán, tìm kiếm sự bất thường và phân 
tích các mối quan hệ bên trong dữ liệu nhằm phục vụ cho công tác nghiệp vụ của kiểm toán viên…

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing), hay còn gọi là Điện toán máy chủ ảo, là mô hình 
điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Điện toán đám 
mây chính là việc cung cấp sức mạnh tính toán, cơ sở dữ liệu, khả năng lưu trữ, ứng dụng và các 
tài nguyên công nghệ thông tin khác theo yêu cầu qua internet với chính sách thanh toán theo mức 
sử dụng.  Với điện toán đám mây, các đơn vị không cần đầu tư ngay một khoản tiền lớn vào phần 
cứng rồi dành nhiều thời gian vất vả để quản lý phần cứng đó. Thay vào đó, các đơn vị có thể được 
cung cấp chính xác loại và quy mô tài nguyên điện toán phù hợp mà đơn vị cần, đơn vị có thể truy 
cập bao nhiêu tài nguyên tùy thích, gần như ngay lập tức và chỉ phải trả cho những gì đơn vị sử 
dụng.

 Với lĩnh vực kế toán, kiểm toán ứng dụng điện toán đám mây cho phép các doanh nghiệp tổ 
chức bộ máy kế toán theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm được các chi phí về phần cứng và phần mềm 
trong quá trình triển khai, chi phí cài đặt đồng thời đảm bảo tính hiệu quả của công tác kế toán, 
chất lượng của thông tin kế toán. Các thông tin về giao dịch mua hàng, bán hàng được gửi và nhận 
trực tiếp từ khách hàng, nhà cung cấp và được xử lý tự động thông qua hệ thống điện toán đám 
mây. Thông tin được thiết lập một lần và chia sẻ trực tiếp đến các đối tượng trong và ngoài doanh 
nghiệp, đảm bảo sự minh bạch, kịp thời, chính xác của thông tin kế toán trong khi hoạt động giao 
dịch giữa các bên diễn ra. Ứng dụng điện toán đám mây, các dữ liệu của hệ thống kế toán được 
bảo vệ bởi những công ty công nghệ cao và khả năng khôi phục dữ liệu cũng tốt. Hơn nữa, công 
nghệ điện toán đám mây còn có thể tích hợp những ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo, Blockchain 
với các ứng dụng trong kế toán, giúp nâng cao hiệu quả công tác kế toán như: Phân tích dữ liệu; 
Hệ thống chuyên gia; Công cụ hỗ trợ dự đoán; Phần mềm hỗ trợ ra quyết định; Phần mềm cung 
cấp việc kiểm tra liên tục. Những kỹ thuật này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích dữ liệu, 
bảo mật và kiểm soát rủi ro, hỗ trợ trong quá trình ra quyết định một cách thường xuyên, liên tục.
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Thực tế, ứng dụng điện toán đám mây trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đã tương đối phát 
triển tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán quy mô nhỏ. Ứng dụng điện toán đám mây giúp các doanh nghiệp 
này có thể tiếp cận thông tin từ bất kỳ nơi nào đảm bảo tính linh hoạt, nhạy bén của loại hình doanh 
nghiệp có quy mô nhỏ. Điện toán đám mây giúp các doanh nghiệp nhỏ tập trung tối đa các nguồn 
lực vào hoạt động chuyên môn kế toán, kiểm toán bởi tại các doanh nghiệp này thiếu nhóm công 
nghệ thông tin (IT) riêng, ứng dụng điện toán đám mây các nhân viên kế toán không mất thời gian 
cho việc kiểm tra các sao lưu dữ liệu, bảo mật dữ liệu, bảo trì hệ thống…  Hơn thế nữa điện toán 
đám mây còn cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán mở rộng quy mô 
dịch vụ mà không cần lo lắng liệu hệ thống công nghệ thông tin (IT) của doanh nghiệp có thể theo 
kịp không.

Lợi ích của việc ứng dụng điện toán đám mây trong công tác kế toán là như vậy nhưng khi 
ứng dụng trong thực tế, các doanh nghiệp thường đứng trước những lo ngại về băng thông đường 
truyền internet, tính bảo mật thông tin của doanh nghiệp, khả năng tương thích của công nghệ, hỗ 
trợ của hệ thống … Chính vì vậy, khi ứng dụng công nghệ điện toán đám mây các doanh nghiệp 
cần chọn nhà  cung cấp có uy tín để có thể tránh được nhưng lo ngại đã nêu.

Trí tuệ nhân tạo 

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: Artificial Intelligence hay Machine 
Intelligence, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ 
này có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi,... như trí tuệ con người nhưng có khả năng xử lý dữ liệu ở 
mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người. Trí tuệ nhân 
tạo được ứng dụng trong các tác vụ điều khiển, lập kế hoạch và lập lịch, cũng như trong việc trả 
lời các câu hỏi về chẩn đoán bệnh, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty, nhận dạng 
chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt…

Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa hỗ trợ 
quá trình thu nhập thông tin, xử lý, phân tích thông tin để tư vấn cho việc ra quyết định của nhà 
quản trị doanh nghiệp, cụ thể:

- Với quá trình thu nhận thông tin: ứng dụng trí tuệ nhân tạo các doanh nghiệp có thể nhập 
liệu bằng công nghệ nhận diện ký tự quang học (OCR) bằng việc chuyển đổi hình ảnh, PDF, chữ 
viết tay sang dạng văn bản tài liệu mềm. Ứng dụng công nghệ máy học (machine learning) và cây 
quyết định (tree decision) để phân tích ngữ nghĩa trong câu, từ đó trích xuất những thông tin quan 
trọng và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Do đó, việc thu thập dữ liệu đầu vào được tự động hóa; dữ liệu 
đa dạng không chỉ là những dữ liệu mang tính định lượng mà còn cả các dữ liệu định tính, không 
chỉ là những dữ liệu tài chính mà còn cả phi tài chính như văn bản, ngữ cảnh, biểu tượng. Điều này 
giúp tăng tính chính xác của thông tin đầu vào và tạo điều kiện cho việc phân tích thông tin kế toán 
theo sự kiện và hoàn cảnh cụ thể cũng như hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý.

- Với quá trình xử lý thông tin: trí tuệ nhận tạo cùng với tự động hóa quy trình được ứng dụng 
để thực hiện các bút toán lặp đi lặp lại, lập báo cáo kế toán nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Hơn 
nữa, trí tuệ nhân tạo với ứng dụng việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing-NLP) 
giúp hệ thống hiểu các dữ liệu kế toán đã thu thập được đồng thời chuyển đổi các báo cáo kế toán 
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thành ngôn ngữ đọc cùng với các dữ liệu được báo cáo chuyên sâu. Ví dụ: Một doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ kế toán dùng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa công việc kế toán cho những khách hàng 
vừa và nhỏ. Theo đó khách hàng sẽ gửi hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp, sau đó chúng sẽ được 
số hóa, mã hóa rồi gán vào từng tài khoản kế toán cho phù hợp với quy định của kế toán. Trong 
quá trình này, hệ thống sẽ học hỏi xem chứng từ nào phải ghi vào tài khoản nào và theo thời gian, 
công việc đó sẽ được tự động hóa hoàn toàn. Hơn nữa, hệ thống thiết lập sẵn các thủ tục kiểm tra 
tính đúng đắn của dữ liệu bằng cách kiểm tra các tài khoản xem chúng có cộng đủ và đúng hay 
không, số tiền khi phát hành hóa đơn có khớp với tiền thu về hay không, thời hạn thanh toán của 
hóa đơn là bao nhiêu. Đồng thời hệ thống cho phép kết xuất các báo cáo kế toán ngoài các báo cáo 
dạng văn bản còn có các báo cáo dạng ngôn ngữ đọc.  

- Với quá trình phân tích thông tin và tư vấn cho nhà quản trị trong việc ra quyết định: trên 
cơ sở hệ thống dữ liệu đa dạng, sử dụng các thuật toán máy học (machine learning) đem đến chuỗi 
nhận thức tiến bộ của máy móc dựa trên dữ liệu đã có và hệ thống tự phân tích các xu hướng về 
doanh thu, chi phí, dòng tiền… trong tương lai phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị. 
Mặt khác, việc tích hợp những ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điện toán đám mây, 
kỹ thuật Blockchain các nhà nghiên cứu đã mang đến các hệ thống phân tích dữ liệu với khối lượng 
lớn các thông tin đầu vào; hệ thống chuyên gia hỗ trợ cho việc ra quyết định của nhà quản trị; các 
công cụ hỗ trợ công tác dự báo; hệ thống ra quyết định tự động. Các hệ thống này thực hiện phân 
tích dữ liệu, thống kê và thuật toán để đưa ra quyết định theo thời gian thực. 

Ứng dụng Blockchain

Blockchain hay cuốn sổ cái (dịch ra tiếng việt là chuỗi khối), tên ban đầu của nó là block 
chain, là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên 
kết với nhau bằng mã hóa, và được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống, thay vì một 
bên thứ ba riêng lẻ như nhà nước hay ngân hàng trung ương; đồng thời cho phép truyền tải dữ 
liệu một cách an toàn bằng một hệ thống mã hóa phức tạp, và được mở rộng theo thời gian. Với 
khả năng làm giảm phần lớn sai sót, chống sửa đổi dữ liệu, bảo mật cao thì Blockchain được các 
chuyên gia đánh giá sẽ trở nên phổ biến trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng 
với ba đặc điểm chính:

- Một giao dịch mới được thực hiện từ một người và được truyền đến một mạng lưới sổ cái 
giống hệt nhau mà không có trung tâm điều khiển; 

- Tất cả các giao dịch và hồ sơ được lưu trữ vĩnh viễn và không có khả năng bị giả mạo hoặc 
xóa bỏ; 

- Blockchain được lập trình cho phép tự động hóa các giao dịch và kiểm soát thông qua hợp 
đồng thông minh.

Blockchains là dạng cơ sở dữ liệu được chia sẻ, được duy trì và xác minh giữa các tác nhân 
tham gia vào mạng, đảm bảo tính minh bạch và sự tin cậy của hồ sơ thông tin mà không cần phải 
có bên thứ ba. 

Với ứng dụng kỹ thuật Blockchain trong kế toán, kiểm toán thì thay vì lưu giữ hồ sơ riêng 
biệt dựa trên các biên bản giao nhận, các đơn vị có thể ghi các giao dịch của họ trực tiếp vào sổ 
đăng ký chung, tạo ra một hệ thống khóa sổ kế toán liên tục. Toàn bộ các dữ liệu và thông tin trong 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 265

hệ thống Blockchain được phân phối và mã hóa kín dẫn đến việc làm sai lệch hoặc phá hủy chúng 
để che giấu hoạt động thực tế là không thể sảy ra. Hơn nữa, Blockchain là một cơ sở dữ liệu hoạt 
động trên cơ sở điện toán đám mây nên có khả năng lưu trữ đa dạng thông tin, bao gồm thông tin 
tài chính và phi tài chính. Bất kỳ thông tin nào được tải lên mạng Blockchain đều được xác nhận và 
phê duyệt bởi các thành viên hiện có và sau đó được phân phối cho các thành viên mạng trong thời 
gian thực do đó dữ liệu trên Blockchain được bảo mật, không bị đánh cắp cũng như không bị điều 
chỉnh. Đồng thời, nó làm giảm phần lớn khả năng xảy ra sai sót khi đối chiếu các thông tin phức 
tạp và khác biệt từ nhiều nguồn khác nhau. Blokchain mang đến hai lợi thế rất quan trọng đối với 
nghề kế toán, kiểm toán đó là tính minh bạch và bất biến. Hơn nữa thông qua các hợp đồng thông 
minh, nhiều chức năng kiểm toán có thể được tự động hóa, giảm thời gian mà kiểm toán viên cần 
phải dành để xem xét hồ sơ, hơn nữa, khả năng truy nguyên vốn có được tạo thành Blockchain giúp 
việc kiểm tra trở nên nhanh chóng và dễ dàng. 

Ứng dụng Blockchain sẽ giúp công tác kế toán, kiểm toán giảm thiểu những sai sót trong 
quá trình nhập dữ liệu thông qua các chức năng tự động trong hợp đồng thông minh; giảm tình 
trạng gian lận do việc điều chỉnh, sửa đổi dữ liệu sau khi đã được các bên chấp nhận làm cho chất 
lượng thông tin kế toán đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đầy đủ; giảm bớt khối lượng công 
việc mà kiểm toán viên cần phải thực hiện. Tuy nhiên khi ứng dụng Blockchain vào thực tế, phần 
lớn phần mềm kế toán không tương thích với công nghệ Blockchain do vậy doanh nghiệp có thể 
sử dụng công nghệ điện toán đám mây của một nhà cung cấp có uy tín và thuê một nhà phát triển 
Blockchain để tạo giao diện người dùng tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn. Khi ngày càng có 
nhiều nền tảng kế toán Blockchain nổi lên để lấp đầy thị trường mới này, các giải pháp tiết kiệm 
chi phí sẽ giúp giảm nhu cầu về các Blockchains được thiết kế riêng.

2.2. Những cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 với nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam

Ứng dụng của cuộc CMCN 4.0 tác động lớn đến mọi khía cạnh của nghề kế toán, kiểm toán. 
Cuộc cách mạng này mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với nghề 
kế toán, kiểm toán Việt Nam đòi hỏi những chuyển biến lớn để có thể thích ứng trong tương lai.

Những cơ hội CMCN 4.0 mang lại với nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam

Thứ nhất, CMCN 4.0 mang lại cơ hội nâng cao hiệu quả công tác kế toán, kiểm toán tại Việt 
Nam. Với ứng dụng Robot thông minh, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Blockchain, máy học, 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên… trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tạo cơ hội tốt cho các kế toán viên, 
kiểm toán viên tại Việt Nam tiếp cận những hệ thống thông minh, tiện ích với chi phí phù hợp như 
hệ thống tự động nhập dữ liệu đa dạng, hệ thống phân tích dữ liệu, hệ thống hỗ trợ công tác dự 
đoán, hệ thống tự ra quyết định, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu… Các hệ thống này đã tự động hóa 
phần đáng kể công việc kế toán, kiểm toán giúp cho sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời 
gian, nhân lực, tiếp cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế. Thông qua việc sử dụng các trang thiết 
bị, chương trình, công nghệ số hiện đại, kế toán viên, kiểm toán viên có thể thu thập được đầy đủ 
các thông tin về các giao dịch kinh tế tài chính được phân tầng, phân lớp, có hệ thống - những dữ 
liệu mà trước đây rất khó khăn mới có thể thu thập được.

Thứ hai, CMCN 4.0 đem tới cơ hội nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán tại Việt 
Nam. Với những ứng dụng của CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo, máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 
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tự động hóa quy trình… trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đã tạo nên khả năng thu nhận, xử lý, 
phân tích một khối lượng lớn thông tin, dữ liệu ngay trong quá trình thực hiện. Điều này giúp cho 
hệ thống kế toán có thể cung cấp được các thông tin về giao dịch phát sinh một cách kịp thời, đầy 
đủ, chính xác, hữu ích cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp; giúp cho các kiểm 
toán viên và các doanh nghiệp kiểm toán trong việc nâng cao độ tin cậy và tính hợp lý của các Báo 
các kiểm toán, Báo cáo dịch vụ tư vấn. 

Thứ ba, CMCN 4.0 mang tới cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán mở rộng 
các loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Thông qua việc khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu 
khổng lồ đã thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán các doanh nghiệp 
này có thể mở rộng các loại dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng như tư vấn về mở rộng thị 
trường, tư vấn về giá cả, chiến lược kinh doanh…

Thứ tư, CMCN 4.0 mang tới cơ hội mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán 
cho nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. Thành tựu của CMCN 4.0 với hệ thống mạng không 
dây, dữ liệu số hóa, điện toán đám mây sẽ giúp công việc kế toán, kiểm toán không bị giới hạn bởi 
khoảng cách địa lý. Theo đó, các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kế toán, kiểm toán 
tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các đơn vị ở bất cứ đất nước nào trên 
toàn thế giới. 

Thứ năm, CMCN 4.0 tạo điều kiện cho việc khai thác, trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu vô 
cùng phong phú, đa dạng phục vụ việc ra các quyết định kinh tế hữu ích. Ứng dụng CMCN đảm 
bảo việc xây dựng được những trung tâm dữ liệu lớn giúp cho khoa học phân tích và quản lý dữ 
liệu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ngày càng có nhiều thuận lợi. Việc thu thập, phân tích, xử lý 
khối lượng dữ liệu lớn sẽ tạo ra những tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định nhanh chóng và 
hiệu quả, góp phần giảm được chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Thứ sáu, CMCN 4.0 mang đến các giải pháp giúp kế toán viên, kiểm toán viên kiểm soát dữ 
liệu, thông tin kế toán, kiểm toán. Bằng các thủ tục kiểm soát đặt sẵn trong các hệ thống tự động 
nhập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu với ứng dụng công nghệ Blockchain, điện toán đám mây 
đảm bảo các dữ liệu, thông tin thu thập không bị sai sót, được bảo mật và không thể chỉnh sửa; đảm 
bảo tính an toàn cho thông tin, dữ liệu trong quá trình lưu trữ.

Những thách thức của CMCN 4.0 với nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam

CMCN 4.0 tạo ra nhiều cơ hội cho nghề kế toán, kiểm toán của Việt Nam nhưng cũng đặt ra 
không ít thách thức.

Thứ nhất, với CMCN 4.0 một số vị trí công việc truyền thống của nghề kế toán, kiểm toán 
sẽ biến mất, ngành nghề bị mai một dần. Ứng dụng Robot thông minh, trí tuệ nhân tạo, máy học, 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên… trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán các hệ thống tự động nhập dữ liệu, 
tự động xử lý dữ liệu, tự động phân tích dữ liệu, tự động ra quyết định, tự động kiểm soát dữ liệu 
… đã thay thế  dần nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán. Trong lĩnh vực kế toán các công việc, thao 
tác giản đơn, lặp đi lặp lại như thu nhận thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính, ghi chép vào 
các sổ kế toán, lập các báo cáo kế toán, tính toán các chỉ tiêu phân tích và các thủ tục phân tích ban 
đầu…, trong lĩnh vực kiểm toán một số bước phân tích ban đầu về hệ thống kiểm soát nội bộ, xác 
định rủi ro kiểm soát, chọn mẫu kiểm toán, tìm kiếm các giao dịch bất thường và một số các thủ 
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tục kiểm toán… đã được tự động do áp dụng công nghệ số hóa.

Thứ hai, CMCN 4.0 dẫn đến nhiều kỹ thuật, phương pháp truyền thống mà các kế toán viên, 
kiểm toán viên đã sử dụng sẽ bị suy giảm hoặc biến mất trong tương lai. Ứng dụng công nghệ 
số hóa trong các hệ thống tự động thu nhận thông tin, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và tự động 
ra quyết định... dẫn đến các kỹ thuật, phương pháp truyền thống để thu nhận, xử lý và phân tích 
thông tin đã được số hóa và đặt sẵn trong hệ thống hoặc được cải tiến cho phù hợp với việc ứng 
dụng công nghệ mới. Các kỹ thuật, phương pháp truyền thống dần được thay thế bằng các kỹ thuật, 
phương pháp mới phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin mà doanh nghiệp sử dụng.

Thứ ba, CMCN 4.0 mang đến thách thức lớn đối với nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán tại 
Việt Nam thể hiện số lượng nhân lực giảm dần nhưng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực cần phải 
tăng lên đáng kể. Ứng dụng CMCN 4.0, các hệ thống tự động đã dần thay thế các công việc giản 
đơn, lặp đi lặp lại của kế toán viên, kiểm toán viên do đó giảm đáng kể nguồn nhân lực sử dụng 
trong công tác kế toán, kiểm toán. Nhưng ngược lại CMCN 4.0 đòi hỏi các kế toán viên, kiểm toán 
viên phải kiểm soát được toàn bộ các hệ thống tự động đó, hiểu rõ có những thủ tục kiểm soát nào 
đã được đặt sẵn trong hệ thống và còn thiếu những chốt kiểm soát nào, quy trình tự động nào là 
không phù hợp với thực tế hoạt động tại doanh nghiệp cần phải cải tiến, các thủ thuật nào được sử 
dụng trong hệ thống để biến đổi, thao túng số liệu trong hệ thống…để đảm bảo kế toán viên thực 
hiện được đầy đủ chức năng vốn có là kiểm soát chặt chẽ tài sản, nguồn vốn và việc sử dụng tài 
sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp đồng thời cung cấp thông tin hữu ích phục vụ cho công tác 
quản lý và ra quyết định của nhà quản trị như các dự báo kinh doanh, giải pháp công nghệ mới, 
phân tích về hành vi xâm nhập… đảm bảo kiểm toán viên đưa ra được các ý kiến về mức độ trung 
thực, hợp lý của các thông tin tài chính, kế toán và các ý kiến tư vấn về hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp… Muốn vậy kế toán viên, kiểm toán viên phải có trình độ chuyên môn cao trong 
các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, công nghệ thông tin…; có 
kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp đặt ra trong hệ thống tích hợp các chức năng quản lý; có 
khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề sảy ra trong thực tế khi các hệ thống tự động không 
giải quyết được; có khả năng phối hợp với tất cả các bộ phận trong  doanh nghiệp để có thể tìm 
ra những khâu công việc, những hoạt động của doanh nghiệp mà chưa được quản lý và kiểm soát 
phù hợp…

Thứ tư, CMCN 4.0 đặt ra thách thức phải xem xét đến các vấn đề thuộc phạm trù đạo đức 
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cần phải thay đổi. Ứng dụng kỹ thuật số, với khối lượng lớn các 
dữ liệu về các giao dịch, sự kiện phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà kế toán viên, 
kiểm toán viên thu thập được thì hàng loạt các vấn đề mới nảy sinh như sử dụng dữ liệu đó như thế 
nào để phục vụ cho công tác kế toán, kiểm toán; làm thế nào để đảm bảo tính bảo mật và an toàn 
dữ liệu; các bí quyết kinh doanh, bí quyết quản trị của doanh nghiệp được bảo vệ như thế nào… 
Để giải quyết triệt để vấn đề này không chỉ là các hệ thống giám sát, các hàng rào kiểm soát mà 
cần có cả những thay đổi về tiêu chuẩn đạo đức kế toán, kiểm toán. Theo Hội đồng các Tiêu chuẩn 
đạo đức quốc tế cho các kế toán viên, kiểm toán viên (IESBA), trong thời đại kỹ thuật số, các tiêu 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp được sắp xếp theo thứ hạng bao gồm năng lực chuyên môn và sự cẩn 
trọng; tính khách quan; tính chính trực; hàng vi chuyên nghiệp; tính bảo mật. Với bộ Tiêu chuẩn 
mới này thì năng lực chuyên môn và sự cẩn trọng của các kế toán viên và kiểm toán viên được đặt 
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lên hàng đầu.

Thứ năm, ứng dụng CMCN 4.0 đòi hỏi mức đầu tư tài chính lớn cho hệ thống và hạ tầng công 
nghệ thông tin để tương thích với những công nghệ mới. Đầu tư cho các thiết bị công nghệ sẽ giúp 
mang lại nhiều hiệu quả, tuy nhiên chi phí đầu tư là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm.

Thứ sáu, CMCN 4.0 tạo ra sự cạnh tranh lớn giữa các doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán. Trong quá trình này các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ 
giảm thị phần do các doanh nghiệp lớn có nguồn lực về công nghệ thâu tóm khách hàng cũng như 
sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán xuyên quốc gia.

Thứ bảy, là vấn đề về bảo mật, an toàn dữ liệu. Sự phát triển ngày càng tinh vi của công nghệ 
số sẽ làm tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao hoạt động. Điều 
này đặt ra thách thức đối với nghề kế toán, kiểm toán về an toàn cho hệ thống thông tin, vấn đề bảo 
mật thông tin, về các loại tội phạm công nghệ cao, cũng như thách thức về năng lực chuyên môn 
về công nghệ thông tin của các kế toán viên, kiểm toán viên.

2.3. Thực trạng tiếp cận của kế toán, kiểm toán Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0 

CMCN 4.0 ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội trong đó kế toán viên, kiểm 
toán viên và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán. Nghiên cứu thực trạng tiếp cận 
của kế toán, kiểm toán Việt Nam với CMCN 4.0 cho thấy mặc dù trong những năm qua Đảng và 
Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các ngành, các cấp trong việc tiếp cận và chủ động tham gia 
cuộc CMCN 4.0. Ngày 6/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về “Tăng cường năng 
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và phê duyệt “Đề án thúc đẩy mô hình kinh 
tế chia sẻ”. Ngày 22/3/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng 
xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 đề ra quan điểm “khai thác triệt 
để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Ngày 27/9/2019, thay mặt Bộ Chính trị, 
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 52-NQ/TW về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và để sớm tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/, ngày 3/10/2019 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung 
ương phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công 
nghiệp lần thứ tư - Industry 4.0 Summit 2019. Đồng thời các phương tiện thông tin đại chúng, các 
tạp chí đang tràn ngập những thông tin về CMCN 4.0, về những ứng dụng và lợi ích mà CMCN 
4.0 mang đến nhưng Việt Nam được đánh giá có mức độ sẵn sàng tham gia CMCN 4.0 khá thấp. 
Theo Báo cáo Sẵn sàng cho sản xuất tương lai năm 2018 của Diễn đàn kinh tế thế giới (The World 
Economic Forum), Việt Nam được xếp vào nhóm Non trẻ (Nascent), xếp ở vị trí 53 về Động lực 
sản xuất và vị trí 48 về Cấu trúc sản xuất. Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán qua kết quả cuộc khảo 
sát đánh giá ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán do Hội Kiểm toán 
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thực hiện tháng 6/2018 chỉ có 51% các kế toán viên, kiểm toán 
viên và doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam quan tâm cao đến CMCN 4.0, và trong số này có hơn 
10% là đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Số còn lại là 49% tỏ thái độ không quan tâm hoặc bàng 
quan về vấn đề này. Và vấn đề đáng lo ngại đó là trong số 5% các kế toán viên, kiểm toán viên 
được khảo sát không quan tâm và ít quan tâm đến CMCN 4.0 là gì đồng thời có 1/3 số được khảo 
sát lại cho rằng CMCN 4.0 là vấn đề bình thường như mọi việc khác. 
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Nhận thức về mức độ tác động của CMCN 4.0, có tới 67% các kế toán viên, kiểm toán viên 
và các doanh nghiệp kiểm toán cho rằng CMCN 4.0 đang và sẽ tác động lớn đối với nghề kế toán, 
kiểm toán và có một số rất ít (5%) nhận thức được rằng CMCN 4.0 làm biến đổi sâu sắc, toàn diện 
ngành nghề trong tương lai không xa.Tuy vậy, trong số các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh 
nghiệp kiểm toán tham gia khảo sát thì có tới 25% cho rằng CMCN 4.0 chỉ tác động bình thường 
như các yếu tố khác hiện đang tác động đến công việc của họ (như cạnh tranh giá phí, các kỹ thuật 
kế toán-kiểm toán truyền thống, tuân thủ chuẩn mực, chính sách, chế độ…); và có đến 3% cho 
rằng CMCN 4.0 rất ít tác động đến công việc mà họ đang thực hiện, cung cấp cho khách hàng…

Về mức độ triển khai của các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán để ứng 
phó với CMCN 4.0. Mặc dù phần lớn các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán 
nhìn thấy các cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 đối với nghề nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm 
hiện tại, các kế toán viên, kiểm toán viên chủ yếu mới đang dừng ở mức độ “tìm hiểu” (chiếm tỷ 
lệ 66%), một số khác (tỷ lệ 12%) “đã có kế hoạch”, số ít (5%) các doanh nghiệp “đang triển khai”, 
rất ít (3%) các doanh nghiệp kiểm toán “đã triển khai và áp dụng một phần”, còn lại khoảng 14% 
các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán “chưa làm gì” để ứng phó với sự phát 
triển của CMCN 4.0. 

Như vậy qua kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các kế toán viên, kiểm toán viên và doanh 
nghiệp kiểm toán đã nhận thức được sự ảnh hưởng của CMCN 4.0 tới nghề kế toán, kiểm toán 
trong tương lai; những cơ hội và thách thức mà CMCN 4.0 đặt ra với nghề nghiệp. Tuy nhiên 
những hành động tích cực để ứng phó với những thách thức đó còn hạn chế mới chỉ dừng lại ở 
bước ban đầu là “tìm hiểu”, chỉ có một số ít các doanh nghiệp kiểm toán “đang triển khai” hoặc “đã 
triển khai và áp dụng một phần” ứng dụng CMCN 4.0 vào công tác kế toán, kiểm toán.

2.4- Các giải pháp phát triển nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0

Đối với Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động kế toán, kiểm toán

Thứ nhất, Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện hệ thống khung pháp 
lý về kế toán, kiểm toán trong điều kiện CMCN 4.0. Cụ thể cần đẩy nhanh lộ trình hoàn thiện hệ 
thống khung pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện 
thực tế tại Việt Nam. Đồng thời hoàn thiện khung pháp lý về kế toán, kiểm toán với các nội dung 
đổi mới về nguyên tắc, quy trình phù hợp và tạo điều kiện cho ứng dụng CMCN 4.0. Bên cạnh 
đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu và hướng dẫn vận dụng một cách hiệu quả, phù 
hợp các phương pháp kiểm toán, kể cả phương pháp cơ bản và phương pháp kỹ thuật, nhất là các 
phương pháp thu thập, đánh giá bằng chứng kiểm toán, các phương pháp phân tích kỹ thuật trong 
bối cảnh nghề kế toán sử dụng chứng từ điện tử, công nghệ blockchain, điện toán đám mây…Để 
thực hiện được giải pháp này, Bộ Tài chính, các hiệp hội nghề nghiệp, các công ty dịch vụ kế toán, 
kiểm toán, các trường đại học… cần có sự phối hợp chặt chẽ để có thể xây dựng hệ thống khung 
pháp lý về kế toán, kiểm toán có chất lượng.

Thứ hai, Nhà nước cần đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, 
kịp thời, đáp ứng xu thế phát triển của hệ thống số toàn cầu và tạo điều kiện cho việc ứng dụng hiệu 
quả CMCN 4.0 vào lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Đặc biệt, chú trọng xây dựng hệ thống an ninh 
mạng, đảm bảo bảo mật cao thông tin dữ liệu kế toán, kiểm toán. Cụ thể Nhà nước triển khai băng 
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thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng 
lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia. Xây 
dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc 
gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất. Hình thành các hệ 
thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh 
toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả 
hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. 

Thứ ba, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ kế toán viên, kiểm toán viên và các doanh 
nghiệp về đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán cũng như xây dựng các hướng dẫn về định 
hướng và khuyến khích chuyển dịch lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Thứ tư, Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, không 
ngừng phát triển các thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán lành mạnh, bền vững.Phát triển các hoạt 
động dịch vụ kế toán, kiểm toán theo xu hướng phát triển của các nước trong khu vực và quốc tế, 
tạo dựng và mở rộng giao lưu nghề nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp

Thứ nhất, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm 
toán nói riêng chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch ứng dụng các thành tựu của 
CMCN 4.0 trong quy trình kế toán, kiểm toán như ứng dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh và 
học máy (machine learning) giúp cho việc nhập dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phân 
loại và định khoản giao dịch,  ứng dụng các phần mềm hỗ trợ chọn mẫu kiểm toán, phần mềm 
kiểm toán… Quá trình xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch luôn phải tính đến các ứng dụng 
đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm soát đối với các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
tại doanh nghiệp; cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho việc quản lý và điều hành hoạt động tại 
doanh nghiệp và đưa ra các báo cáo kế toán, kiểm toán tuân thủ hệ thống khung pháp lý về kế toán, 
kiểm toán hiện hành.

Thứ hai, các doanh nghiệp cần đầu tư, phát triển đội ngũ nhân viên kế toán, kiểm toán nắm 
vững kiến thức về kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin để có thể hiểu được hệ thống kế toán, 
kiểm toán trong điều kiện ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 từ đó vận hành và hoàn thiện hệ 
thống nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống. Đồng thời các doanh nghiệp tăng cường công tác 
đào tạo phát triển các kỹ năng mềm hiệu quả, hoạt động nhóm tích cực và sử dụng thành thạo công 
nghệ số theo nhu cầu thị trường…

Thứ ba, các doanh nghiệp phải thay đổi tiêu chí tuyển dụng nhân viên kế toán, kiểm toán. Các 
doanh nghiệp vẫn cần tuyển dụng các nhân viên có kỹ năng kế toán, kiểm toán nhưng các doanh 
nghiệp sẽ cần nhiều hơn các chuyên gia công nghệ và phân tích dữ liệu hoặc nhân viên kế toán, 
kiểm toán có hiểu biết về công nghệ thông tin. Hơn nữa các doanh nghiệp cần phải tăng cường đào 
tạo kiến thức về công nghệ thông tin cho nhân viên kế toán, kiểm toán hiện tại của mình.

Thứ tư, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán phải mở rộng các loại dịch vụ 
ngoài lĩnh vực kế toán, kiểm toán thông qua dữ liệu thu thập được trong quá trình cung cấp dịch 
vụ kế toán, kiểm toán cho khách hàng vì dữ liệu lớn là nguồn tài nguyên quý trong thời đại bùng 
nổ các công cụ phân tích như hiện nay để dự phân tích dự báo và phát triển thị trường bán hàng.
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Đối với các cơ sở đào tạo

Thứ nhất, các cơ sở đào tạo kế toán, kiểm toán cần có những thay đổi trong quan điểm đào 
tạo. Đào tạo không xuất phát từ những gì mình có mà phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, yêu 
cầu của thời đại công nghệ số với nền kinh tế số và chính phủ điện tử, đó là cung cấp nguồn nhân 
lực kế toán, kiểm toán có chất lượng cao cho xã hội.

Thứ hai, về nội dung đào tạo cần có sự thay đổi để giúp sinh viên sau khi ra trường thích ứng 
kịp thời với thời đại công nghệ số. Nội dung đào tạo không chỉ bao gồm các kiến thức chuyên sâu 
về kế toán, kiểm toán theo thông lệ quốc tế mà còn bao gồm các kiến thức chuyên sâu về công 
nghệ thông tin như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn…, các kiến thức 
chuyên sâu về thiết kế hệ thống kế toán, quy trình kiểm toán trong điều kiện ứng dụng thành tựu 
của CMCN 4.0. Ngoài kiến thức về kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin nội dung đào tạo còn 
cần tập trung đào tạo các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng tư duy, sáng tạo, đổi mới không ngừng; 
kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc ở nhiều nhóm khác nhau; kỹ năng tư duy phản biện và giải 
quyết vấn đề trên cơ sở tôn trọng đạo đức nghề nghiệp…

Thứ ba, về chương trình đào tạo cần chú trọng tới việc đổi mới chương trình đào tạo chuyên 
ngành kế toán, kiểm toán phù hợp với xu thế phát triển thế giới theo hướng giảm lý thuyết, tăng 
thực hành, tăng kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng giải quyết công việc thực tế. Vì vậy, các cơ sở đào 
tạo nên rà soát lại chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Chương trình đào tạo 
được xây dựng phải đảm bảo yêu cầu hội nhập và giao thoa về chất lượng với chương trình của 
các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, phù hợp với chương trình đào tạo của các hội nghề 
nghiệp nhằm hướng đến sự thừa nhận lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo về chuyên môn và bằng cấp, 
chứng chỉ. 

Thứ tư, các cơ sở đào tạo tích cực trong việc chuyển đổi phương pháp giảng dạy từ phương 
pháp giảng dạy truyền thống sang ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực theo hướng phát huy 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm.

Thứ năm, các cơ sở đào tạo cần đầu tư vào công nghệ để sinh viên có thể thực hành và có kinh 
nghiệm thực tế trong bối cảnh CMCN 4.0, có được các kiến thức về những tác động xã hội tiềm 
ẩn của hệ thống tự động hóa và hệ thống thông minh cũng như cách thức giải quyết vấn đề này.

Thứ sáu, cần thiết lập mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước giúp cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu được gắn kết, giải quyết những vấn đề của thực 
tiễn, đáp ứng tốt cho yêu cầu của doanh nghiệp.

 Đối với kế toán và kiểm toán viên

Thứ nhất, mỗi kế toán viên, kiểm toán viên trong điều kiện hiện nay cần nhận thức được đầy 
đủ những cơ hội và thách thức mà CMCN 4.0 mang đến với lĩnh vực kế toán, kiểm toán từ đó chủ 
động, tích cực, sáng tạo trong việc ứng dụng những thành tựu của CMCN 4.0 trong công tác kế 
toán, kiểm toán nhằm gia tăng hiệu quả công việc.

Thứ hai, CMCN 4.0 mang đến cho kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam cơ hội tham gia 
vào thị trường cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán quốc tế do vậy các kế toán, kiểm toán viên 
phải không ngừng học tập, cập nhật kiến thức để đạt được các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như 
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chứng chỉ Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội kế toán công chứng Australia 
(CPA Australia)...  

Thứ ba, CMCN 4.0 mang đến nguy cơ dễ dàng bị đào thải đối với các kế toán viên, kiểm toán 
viên có trình độ thấp; mức độ cạnh tranh nghề nghiệp gia tăng nên các kế toán viên, kiểm toán viên 
phải luôn luôn cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn kế toán, kiểm toán theo hướng phù hợp với 
thông lệ quốc tế; nâng cao trình độ về công nghệ thông tin và hiểu biết về các ứng dụng CMCN 
4.0 trong công tác kế toán, kiểm toán; nâng cao trình độ ngoại ngữ để có thể cung cấp dịch vụ kế 
toán, kiểm toán cho thị trường nước ngoài… 

3. KẾT LUẬN

CMCN 4.0 diễn ra với tốc độ chóng mặt tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, 
xã hội trong đó có nghề kế toán, kiểm toán. Để có thể tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn 
cầu, vào thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán quốc tế, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất 
nước nghề kế toán kiểm toán Việt Nam phải có sự đổi mới mọi mặt nhằm tận dụng được những cơ 
hội, vượt qua các thách thức mà CMCN 4.0 mang. Thông qua việc nghiên cứu những ứng dụng của 
CMCN 4.0 trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; những thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn của 
nghề kế toán, kiểm toán; thực trạng tiếp cận CMCN 4.0 tác giả đã đưa ra các giải pháp phát triển 
nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và CMCN 4.0 hiện nay. Nhà nước 
cần hoàn thiện hệ thống khung pháp lý kế toán kiểm toán theo thông lệ quốc tế, đầu tư cơ sở hạ 
tầng, ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CMCN 4.0, đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế. Các doanh nghiệp chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào công tác kế toán, kiểm toán; 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán; thay đổi tiêu chí tuyển dụng nhân lực; mở 
rộng dịch vụ cung cấp. Cơ sở đào tạo cần phải thay đổi quan điểm, nội dung, chương trình, phương 
pháp đào tạo cho phù hợp. Các kế toán viên, kiểm toán viên phải luôn nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ kế toán kiểm toán kiểm toán, hiểu biết về công nghệ thông tin, trình độ Ngoại ngữ, 
rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp và đạt được chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.
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MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG GHI NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN NAY 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nhữ Thị Hồng*

TÓM TẮT: Chất lượng thông tin tài chính của các doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với 
người sử dụng thông tin. Trong đó không thể không xem xét đến thông tin về giá trị thực của tài sản . Hiện 
nay theo chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản được phản ánh theo nguyên tắc Giá gốc, một 
số tài sản có dấu hiệu về giảm giá trị kế toán sẽ thực hiện ghi nhận bằng việc trích lập dự phòng như dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi…. Tuy nhiên đối với nhóm tài sản cố định thì 
hiện nay chúng ta chưa hề ghi nhận sự giảm giá trị này.Trong khi đây là một chỉ tiêu quan trọng giúp người 
sử dụng thông tin có thể đánh giá được một phần nào đó về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bài viết 
sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về một số bất cập như vậy trong việc ghi nhận Tài sản cố định hiện nay 
tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Tài sản cố định, Giảm giá trị.

ABTRACT: The quality of financial information is essential for information users, including presenting 
the value of assets. Currently, according to the Vietnamese accounting standard, assets are recognized 
under the principle of cost, in which, assets having signs of devaluation will be adjusted by provisions as 
inventory impairment, bad debt allowances .... However, we have not yet recorded the decrease in value 
of fixed assets which could be considered as an important indicator to give users an overview of financial 
position of the entity. This article will be clarifying some of such shortcomings in recording fixed assets 
in Vietnam enterprises.

Keywords: Fixed assets, impairment.

1. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.

Nguyên giá hay còn gọi là Giá trị ban đầu của Tài sản cố định: là toàn bộ các chi phí trong 
quá trình đầu tư Tài sản cố định mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được Tài sản cố định ở địa điểm 
và trạng thái sẵn sàng sử dụng. Hiện nay theo chế độ kế toán thì nguyên giá của tài sản cố định 
được xác định theo nguyên tắc giá gốc. Tùy theo từng trường hợp hình thành nên tài sản cố định để 
xác định nguyên giá của TSCĐ như mua ngoài hay tự xây dựng, nhận góp vốn, nhận biếu tặng…

Bảng 1. Xác định nguyên giá của TSCĐ theo nguồn hình thành chủ yếu

1.1.1.1. Nguồn 
gốc hình thành

1.1.1.2. Nguyên giá Tài sản cố định

1.1.1.3. M u a 
ngoài

1.1.1.4. = Giá mua - Giảm giá hàng mua, CKTM (nếu có) + Các khoản thuế 
không được hoàn lại+ Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản về 
địa điểm mong muốn và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 275

1.1.1.5. Tự xây 
dựng, tự sản 
xuất

1.1.1.6. = Giá thành thực tế tự xây dựng, tự sản xuất + Chi phí liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản đạt trạng thái sẵn sàng sử dụng( chi phí lắp đặt, chạy 
thử…)

1.1.1.7. Đầu tư 
xây dựng cơ bản 
theo phương 
thức giao thầu

1.1.1.8. = Giá quyết toán công trình đầu tư XDCB, các chi phí liên quan trực 
tiếp khác để đưa tài sản đạt trạng thái sẵn sàng sử dụng và lệ phí trước bạ ( 
nếu có)

1.1.1.9. T r a o 
đổi tương tự

1.1.1.10. = Giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi

1.1.1.11. T r a o 
đổi không 
tương tự

1.1.1.12. = Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ 
đem trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm 
hoặc thu về.

1.1.1.13. N h ậ n 
góp vốn

1.1.1.14. = Giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí hoặc 
doanh nghiệp và người góp vốn thảo thuận hoặc do tổ chức chuyên nghiệp 
định giá theo quy định của pháp luật và được thành viên, cổ đông sáng lập 
chấp thuận + chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn 
sàng sử dụng

1.1.1.15. Đ ư ợ c 
biếu tặng, được 
tài trợ

1.1.1.16. = Giá trị hợp lý ban đầu hoặc theo giá trị danh nghĩa cộng với các 
khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng 
sử dụng.

(Nguồn: Do tác giả tự tổng hợp)

Căn cứ vào bảng xác định nguyên giá trên thì nguyên giá của tài sản cố định không bao gồm 
các chi phí phát sinh trong tương lai như chi phí ước tính ban đầu liên quan đến việc phá hủy, điều 
chuyển tài sản, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng cũng như nghĩa vụ mà doanh nghiệp 
phải gánh chịu khi mua tài sản hoặc khi sử dụng tài sản trong giai đoạn nhất định cho các mục 
đích ngoài việc sản xuất hàng tồn kho trong giai đoạn đó. Trong khi đó đối với chuẩn mực kế toán 
quốc tế IFRS thì cho phép tính vào nguyên giá TSCĐ. Điều này dẫn đến việc ghi nhận giá trị ban 
đầu của tài sản còn chưa hợp lý và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, dẫn đến chất lượng thông 
tin về nguyên giá TSCĐ đối với các nhà đầu tư nước ngoài bị giảm sút. Do đó theo tác giả Bộ tài 
chính nên sửa đổi chế độ để đưa các chi phí trên vào nguyên giá TSCĐ để phản ánh đúng giá trị 
của TSCĐ.

2. CHƯA THỰC HIỆN VIỆC GHI NHẬN SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ TĂNG TÀI SẢN.

Trong quá trình sử dụng TSCĐ, nguyên giá TSCĐ sẽ không thay đổi trừ khi:

- Tháo dỡ bớt bộ phận tài sản

- Có các chi phí phát sinh làm tăng nguyên giá nếu:

+ Chúng được xác định một cách đáng tin cây.

+ Chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản như: tăng công suất, 
kéo dài thời gian sử dụng, tăng chất lượng sản phẩm sản xuất ra, giảm chi phí hoạt động của tài sản

Về bản chất nguyên giá tài sản cố định là chỉ tiêu phản ánh giá trị đầu tư ban đầu của tài sản, 
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là cơ sở trích khấu hao cho năm đầu tiên, giá trị của TSCĐ tại cuối mỗi năm tài chính sẽ bị điều 
chỉnh nếu có dấu hiệu giảm giá hoặc điều chỉnh theo giá trị hợp lý. Tuy nhiên theo chế độ hiện nay 
tại Việt Nam thì tại cuối mỗi năm tài chính TSCĐ chưa được điều chỉnh nếu có dấu hiệu giảm giá 
hay được đánh giá lại theo giá trị hợp lý. Giá trị TSCĐ đang được trình bày theo giá trị còn lại = 
Nguyên giá - Khấu hao lũy kế. Giá trị TSCĐ chưa phản ánh được giá trị thực của tài sản.  Vì vậy 
nghiệp vụ đánh giá lại tài sản nên được thực hiện hàng kỳ trước khi lập BCTC chứ không chỉ thực 
hiện trong trường hợp có quyết định của cơ quan Nhà nước, hay khi đưa tài sản đi góp vốn liên 
doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập… như hiện nay.

Đặc biệt nếu tài sản có dấu hiệu bị suy giảm như dấu hiệu bên trong (có bằng chứng về sự 
lạc hậu hoặc hư hỏng của TS, việc thay đổi phương thức sử dụng tài sản…)  hoặc các dấu hiệu bên 
ngoài như giá thị trường của tài sản giảm nhanh hơn dự kiến, các thay đổi tiêu cự trong môi trường 
kinh doanh….thì cần ghi nhận ngay giá trị bị suy giảm đó tại thời điểm phát hiện ra sự suy giảm 
chứ không cần phải đợi tới cuối kỳ kế toán mới ghi nhận. 

Giá trị bị suy giảm của tài sản sẽ được xác định thông qua sơ đồ dưới đây:

Trong đó giá trị sử dụng chính là giá trị hiện tại của các luồng tiền dự kiến trong tương lai từ 
việc sử dụng tài sản đó. Lãi suất dùng để chiếu khấu các luồng tiền dự kiến trong tương lai là lãi 
suất trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường về giá trị của dòng tiền và các rủi ro liên quan tới 
tài sản. Thông thường lãi suất chiếu khấu được dùng là lãi suất thị trường. Trong trường hợp không 
có lãi suất thị trường thì doanh nghiệp có thể dùng chi phí vốn bình quân hoặc lãi suất biên đi vay 
để xác định giá trị hiện tại cuả dòng tiền tương lai.

Đối với nhóm tài sản không xác định được giá trị hợp lý một cách đáng tin cậy và  không tạo 
ra được dòng tiền độc lập với các tài sản khác thì doanh nghiệp có thể xác đinh sự suy giảm giá trị 
của nó thông qua đơn vị tạo tiền có bao gồm tài sản đó.( Đơn vị tạo tiền là nhóm nhỏ nhất có thể 
xác định được của những tài sản tạo ra luồng tiền một cách độc lập với các tài sản khác)

Về cách thức ghi nhận:

	Trong trường hợp cuối kỳ kế toán đánh giá tăng TSCĐ, phần đánh giá tăng được ghi nhận 
vào vốn chủ sở hữu sau khi đã bù trừ hết số được tổn thất tài sản ghi nhận là chi phí do đã đánh 
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giá giảm trước đây.

	Còn trong trường hợp đánh giá giảm TSCĐ để ghi nhận tổn thất tài sản, phần đánh giá giảm 
được ghi nhận vào chi phí sau khi đã bù trừ hết số được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu do đã đánh 
giá tăng trước đây.

3. KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Do chưa có quy định về tự đánh giá lại TSCĐ nên hiện nay cũng chưa có quy định về khấu 
hao TSCĐ tương ứng với giá trị được đánh giá lại của TSCĐ. Do vậy khi có quy định về việc phải 
đánh giá lại tài sản cố định hàng kỳ thì khi TSCĐ được đánh giá tăng, số khấu hao tương ứng với 
phần được đánh giá tăng sẽ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu để bù trừ với số đã đánh 
giá tăng và ngược lại khi TSCĐ bị đánh giá giảm( hay bị tổn thất ) thì khấu hao sẽ được điều chỉnh 
cho các kỳ tương lai để phản ánh mức giảm đi trong giá trị ghi sổ.

4. TỒN TẠI TRONG HẠCH TOÁN TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO YÊU CẦU 
KỸ THUẬT.

Việc ghi nhận trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật hiện nay đang hướng 
dẫn hạch toán trên TK 352- Dự phòng phải trả. 

Tuy nhiên theo tác giả việc trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố dịnh được hạch toán vào 
khoản dự phòng phải trả sẽ không hợp lý, đi ngược với chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 37- Các 
khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 37 thì Dự phòng phải trả là một khoản nợ không chắc 
chắn về giá trị hoặc thời gian. Trong đó nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh 
từ các sự kiện trong quá khứ mà doanh nghiệp sẽ phải hy sinh nguồn lực của mình để thanh toán 
cho khoản nợ phải trả đó.

Một khoản dự phòng được ghi nhận khi và chỉ khi:

- Đơn vị có nghĩa vụ nợ hiện tại ( nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới ) do kết quả từ một 
sự kiện đã xảy ra.

- Mức độ chắc chắn hơn là không xảy ra là đơn vị phải sử dụng các nguồn lực có lợi ích kinh 
tế để thanh toán cho khoản nợ phải trả đó.

- Đơn vị đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Như vậy một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận khi: Thứ nhất: doanh nghiệp phải có nghĩa 
vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra mà doanh nghiệp không còn sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ đó.

Quay lại vấn đề về trích lập dự phòng cho chi phí sữa chữa tài sản cố định: Liệu đây có phải 
là sự kiện có tính chất bắt buộc? Nếu có thì việc hạch toán theo chế độ hiện nay là hoàn toàn hợp 
lý, còn câu trả lời là “ Không” tức việc hạch toán hiện nay đang đi ngược với chuẩn mực kế toán 
quốc tế IAS 37.

Để hiểu hơn về vấn đề này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua một ví dụ sau:

Ví dụ: Theo luật một chiếc máy bay cần được đại tu sau 3 năm nếu nó được sử dụng liên tục. 
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Chi phí cho cuộc đại tu ước tính là 30.000$.

Câu hỏi đặt ra: Năm đầu tiên hoạt động Kế toán có ghi nhận chi phí dự phòng cho việc sữa 
chữa tài sản cố định theo yêu cầu kỹ thuật này hay không?

Câu trả lời là : “ Không” vì Thứ nhất đây chỉ là một dự định về sữa chữa chứ không phải là 
một nghĩa vụ. Thứ hai: doanh nghiệp có thể tránh chi phí đại tu này bằng hành động trong tương 
lai của hãng hàng không đó là bán chiếc máy  bay hoặc cho thuê hoặc giữ cho nó không được sử 
dụng sau 3 năm hoạt động.

Như vậy việc ghi nhận trích trước chi phí sửa chữa tài sản theo yêu cầu kỹ thuật vào dự phòng 
phải trả như hiện nay là  không phù hợp với việc ghi nhận khoản dự phòng phải trả theo chuẩn mực 
kế toán quốc tế.

Giải pháp: Thông thường đối với tài sản cố định có yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ 
thì kế toán sẽ chia nhỏ để ghi nhận tài sản, tức là xem các tài sản lớn như một chuỗi các tài sản nhỏ 
hơn mà mỗi phần được khấu hao với vòng đời ngắn hơn. 

Giả sử : Tổng chi phí máy bay là 230.000$ trong đó Động cơ máy bay giá 30.000$ phải được 
thay thế trong quá trình đại tu, điều này do luật quy định phải làm sau 3 năm. Các phần còn lại của 
máy bay có thể sử dụng trong vòng 10 năm.

1.1.1.17. Thành phần 
máy bay

1.1.1.18. Giá vốn 1.1.1.19. Vòng đời 
sử dụng

1.1.1.20. Khấu hao 
hàng năm

1. Động cơ máy 
bay

1.1.1.21. 30.000 1.1.1.22. 3 năm 1.1.1.23. 10.000

2. Thân máy bay 1.1.1.24. 200.000 1.1.1.25. 10 năm 1.1.1.26. 20.000
3. Tổng 1.1.1.27. 230.000 1.1.1.28. 30.000

Chi phí đại tu 30.000$ được hạch toán vào báo cáo lãi lỗ như là khấu hao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Luật kế toán năm 2015.

2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

3. Thông tư 200 ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

4. Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 37- Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng.

5. Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36- Tổn thất tài sản

6. Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS16- Tài sản cố định hữu hình.

7. Giáo trình kế toán tài chính, Học viện ngân hàng.
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TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TƯ NHÂN 
TỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Phạm Quỳnh Mai*

TÓM TẮT: Mức độ đóng góp của các nguồn lực tài chính ở các khu vực kinh tế (nhà nước, tư nhân và 
nước ngoài) vào ngân sách Nhà nước ở mỗi quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, 
chính sách phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường mở cửa thì nguồn lực 
tài chính khu vực tư nhân đang được xem là động lực chính cho phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia; mức độ 
đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực kinh tế này chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng ngày càng 
tăng lên. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Kết quả hồi quy cho thấy sự tăng trưởng của nguồn 
lực tài chính tư nhân tại Việt Nam là nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào sự gia tăng thu ngân sách nhà 
nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa thể hiện được vai trò là động lực chính thúc đẩy kinh tế phát triển. Tác 
giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự đóng góp của nguồn lực tài chính tư nhân đối 
với thu ngân sách Nhà nước tại Việt Nam.

Từ khóa: Thu ngân sách nhà nước; Nguồn lực tài chính tư nhân; Nguốn vốn đầu tư tư nhân; Nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài; Nguồn vốn đầu tư khu vực nhà nước.

1. GIỚI THIỆU

Ngân sách Nhà nước (NSNN) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. 
NSNN là kế hoạch tài chính vĩ mô trong các kế hoạch tài chính của Nhà nước để quản lí các hoạt 
động kinh tế - xã hội và có vị trí quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề tài chính vĩ mô, các 
cân đối vĩ mô của nền kinh tế. NSNN là quĩ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước, có nguồn hình 
thành từ GDP và các nguồn tài chính khác được sử dụng cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của Nhà nước. NSNN là khâu chủ đạo trong hệ thống tài chính công. Việc sử dụng NSNN có 
ý nghĩa quốc gia với phạm vi tác động rộng lớn và chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã 
hội. Vì vậy, thông qua hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước, Nhà nước thực hiện hướng dẫn, chi 
phối, kiểm soát các nguồn lực tài chính (NLTC) khác trong nền kinh tế.

Hoạt động thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần 
nguồn tài chính quốc gia hình thành quĩ NSNN nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. 
Nguồn tài chính được tập trung vào NSNN được hình thành trong quá trình Nhà nước tham gia 
phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Về bản chất thu NSNN chứa đựng các quan hệ 
lợi ích giữa Nhà nước và các chủ thể khác (doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân) trong xã hội. Thu 
NSNN rất phong phú, đa dạng gắn liền với các hoạt động kinh tế xã hội. Trình độ phát triển kinh tế, 

*  Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.. Tác giả nhận phản hồi: Email: maipq77@
gmail.com - Điện thoại: 0904.275.187
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tốc độ tăng trưởng GDP là tiền đề khách quan hình thành các khoản thu NSNN và quyết định mức 
độ động viên các khoản thu vào NSNN. Theo nội dung kinh tế thì thu NSNN bao gồm các khoản 
thu thường xuyên và thu không thường xuyên. Thu thường xuyên là các khoản thu phát sinh tương 
đối đều đặn, ổn định về mặt thời gian và số lượng gồm thuế, phí, lệ phí. Thu không thường xuyên 
là những khoản thu không ổn định về mặt thời gian phát sinh cũng như số lượng tiền thu được. 
Trong đó các khoản thu thường xuyên đóng vai trò quan trọng nhất trong thu NSNN ở mỗi quốc 
gia, các khoản thu này phụ thuộc và có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu suất sinh lời của nguồn 
vốn đầu tư trong toàn bộ nền kinh tế. 

Trong nền kinh tế mở nguồn vốn đầu tư được hình thành từ 2 nguồn là nguồn vốn trong nước 
và nguồn vốn nước ngoài. Trong đó nguồn vốn trong nước bao gồm nguồn vốn từ khu vực nhà 
nước và nguồn vốn từ khu vực ngoài nhà nước (chủ yếu là khu vực kinh tế tư nhân); nguồn vốn 
ngước ngoài bao gồm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước 
ngoài. Về mức độ đóng góp của các khu vực kinh tế (nhà nước, tư nhân và nước ngoài) vào NSNN 
ở mỗi quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, chính sách phát triển kinh tế ở 
mỗi quốc gia. Tuy nhiên, một nguồn thu bền vững là nguồn thu đảm bảo tính liên tục và ổn định, 
do đó nguồn thu trong nước được xem là nguồn thu chính của NSNN. 

Vai trò của nguồn lực tài chính tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách 
Nhà nước

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường mở cửa thì NLTC khu vực tư nhân đang được xem là 
động lực chính cho phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia; mức độ đóng góp vào NSNN của khu vực 
kinh tế này chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng lên. Việt Nam cũng không nằm 
ngoài xu thế này. NLTC tư nhân là nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam trong những năm gần đây. NLTC tư nhân có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình sản 
xuất, vì vậy nó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất phát triển. Nếu xét trên góc độ hệ 
thống tài chính của nền kinh tế quốc dân thì NLTC tư nhân được coi là một bộ phận của hệ thống 
tài chính, có tính chất là cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nước. Tài chính doanh nghiệp là một 
công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của doanh 
nghiệp. NLTC tư nhân có vai trò là đòn bẩy, kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh. Khi các 
NLTC tư nhân đảm bảo cho việc nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh cả về quy mô và chất 
lượng cho các doanh nghiệp thì trình độ phát triển kinh tế của quốc gia theo đó cũng sẽ tăng lên. 
Một trong những vai trò quan trọng nhất của NLTC tư nhân là giúp nâng cao năng suất sản xuất 
xã hội, từ đó tăng thu cho NSNN. Cụ thể: các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả đồng 
nghĩa với việc doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên, do đó nguồn thu của NSNN 
từ doanh nghiệp cũng tăng lên. Bên cạnh đó, NLTC tư nhân được sử dụng hiệu quả giúp cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh được mở rộng về quy mô và đảm bảo về chất lượng theo đó góp phần 
quan trọng vào việc giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích 
tiêu dùng, từ đó tăng thu cho NSNN thông qua việc tăng các khoản thuế thu nhập cá nhân và thuế 
sử dụng hàng hóa. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng sẽ thúc đẩy các dịch vụ công, 
từ đó các nguồn thu từ phí và lệ phí cũng tăng lên. Như vậy có thể thấy sự phát triển NLTC của khu 
vực tư nhân là động lực quan trọng để đảm bảo nguồn thu từ NSNN tăng lên cả về chất và lượng.

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu của Narcisa Roxana Mosteanu (2015) về các giải pháp tăng thu NSNN tại các 
quốc gia Bulgari, Croatia, Cộng Hòa Séc, Phần Lan và Rumani. Khi so sánh thu ngân sách của 
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các quốc gia này, tác giả xem xét tới các đặc điểm về đóng góp của các loại thuế trực tiếp, thuế 
gián tiếp và các đóng góp xã hội khác thông qua dữ liệu là các chỉ số kinh tế và tài chính trong giai 
đoạn 2011-2015 của mỗi quốc gia. Tác giả đã phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới thu NSNN, 
và khẳng định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Bên cạnh các giải pháp về việc cải 
thiện hệ thống quản lý thuế thì một trong những giải pháp quan trọng của tác giả đó là chú ý tới 
các hoạt động đầu tư mang lại lợi nhuận nhằm tăng thu ngân sách, khuyến khích tạo việc làm. Đề 
xuất tác giả đưa ra đó là phân bổ các quỹ đầu tư của EU cho đầu tư tư nhân, tiến hành mạnh mẽ 
quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước để tăng tính hiệu quả cho các nguồn vốn đầu tư 
từ đó tăng thu cho NSNN.

Trong nghiên cứu về thâm hụt ngân sách và đầu tư tư nhân ở Nigieria, Fredrick Asogwa 
(2013) sử dụng kiểm định nhân quả Granger, và cho kết quả về mối quan hệ qua lại giữa thâm hụt 
ngân sách và đầu tư tư nhân ở quốc gia này. Nghiên cứu của tác giả tập trung vào hiệu ứng lấn át 
của thâm hụt NSNN đối với đầu tư tư nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp trong chi tiêu của chính 
phủ nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân. Khi đầu tư tư nhân tăng trưởng, mặt khác, lại có ảnh hưởng 
quan trọng tới sản lượng của nền kinh tế, giải quyết việc làm, … từ đó lại có tác động ngược chiều 
lại làm tăng thu NSNN, giải quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách. 

Nghiên cứu của Lê Duy Bình (2018) về Kinh tế tư nhân Việt Nam đã thực hiện so sánh đóng 
góp cho NSNN theo khu vực doanh nghiệp, kết quả cho thấy doanh nghiệp nhà nước đóng góp 
nhiều nhất với khoảng hơn 20%, trong khi đó doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài có mức đóng góp dao động trong khoảng 13-15%. Tuy mức độ đóng góp của doanh 
nghiệp tư nhân vẫn còn thấp hơn so với doanh nghiệp nhà nước, nhưng tác giả cũng khẳng định 
các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp quan trọng đối với thu NSNN. Trong bối cảnh Việt Nam 
ngày một trở nên chủ động hơn trong các nỗ lực tự do hóa thương mại quốc tế và gia nhập tích cực 
hơn các hiệp định thương mại quốc tế và khu vực, cả trên cơ sở đa phương và song phương, nguồn 
thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu sẽ giảm trong những năm tới về cả số tuyệt đối và tỷ trọng. 
Ngoài ra, các nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế cũng đang được đẩy mạnh, các khoản thu ngân sách 
từ dầu mỏ, tài nguyên thiên nhiên sẽ giảm dần. Các khoản thu ngân sách từ các nhà tài trợ, vốn 
ODA sẽ tiếp tục giảm do Việt Nam hiện đã được công nhận là nước có thu nhập trung bình thấp. 
Rõ ràng, khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực tư nhân sẽ trở thành nguồn 
đóng góp chính cho thu NSNN trong những thập kỷ tới đây. Sự gia tăng đóng góp cho NSNN của 
các doanh nghiệp khu vực tư nhân cũng sẽ góp phần nâng cao tính an toàn và bền vững của tài 
chính công ở Việt Nam.

Như vậy các nghiên cứu đã tập trung vào ảnh hưởng của NLTC kinh tế tư nhân tới thu NSNN. 
Tuy nhiên nghiên cứu tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở con số thống kê, mà chưa có phân tích định 
lượng về tác động cụ thể. Liệu sự tăng trưởng của NLTC tư nhân có ảnh hưởng cùng chiều với thu 
NSNN của Việt Nam không? Để trả lời cho câu hỏi này, bài nghiên cứu sẽ nghiên cứu về tác động 
của NLTC khu vực kinh tế tư nhân tới thu NSNN của Việt Nam trong thời gian qua.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng biến tổng thu NSNN (PR) làm biến phụ thuộc và hồi quy theo nguồn vốn 
đầu tư của khu vực nhà nước (SI), nguồn vốn đầu tư tư nhân (PI) và nguồn vốn đầu tư nước ngoài 
(FI) là các biến độc lập. Nghiên cứu xem xét khi các nguồn vốn đầu tư tại các khu vực tăng lên có 
tác động tới thu NSNN. Mô hình hồi quy có dạng:
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lnPR = β0 + β1.lnSI + β2.lnPI + β3.lnFI + ε

Các biến trong mô hình

PR: Tổng thu NSNN là tổng giá trị các nguồn thu của NSNN

SI: Nguồn vốn đầu tư của khu vực nhà nước là tổng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu 
tư của các DNNN và các nguồn đầu tư khác mang tính chất nhà nước

PI: Nguồn vốn đầu tư tư nhân bao gồm nguồn đầu tư của các DN tư nhân dưới các hình thức 
đăng ký theo quy định của nhà nước, nguồn vốn của các hộ kinh doanh cá thể (chiếm tỷ trọng lớn 
trong nguồn vốn đầu tư tư nhân tại Việt Nam) 

FI: Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (nguồn 
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại VN có tỷ trọng còn khá khiếm tốn) 

Các giả thuyết 

Dựa trên những kết quả nghiên cứu trước và kinh nghiệm thực tế, tác giả xây dựng giả thuyết 
cho mô hình: Khi nguồn vốn đầu tư của các khu vực kinh tế tăng lên, là cơ sở để nâng cao năng 
suất lao động xã hội, từ đó tăng thêm nguồn thu cho NSNN. Do đó nguồn vốn đầu tư của khu vực 
nhà nước (SI), nguồn vốn đầu tư tư nhân (PI) và nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FI) được dự đoán 
là sẽ có tác động dương tới tổng thu NSNN (PR).

Dữ liệu nghiên cứu

Để nghiên cứu về tác động của nguồn vốn đầu tư tới tăng thu NSNN, tác giả sử dụng dữ liệu 
trong giai đoạn từ năm 1995 tới 2018. Trong giai đoạn này, các dữ liệu có sự biến động cùng với 
sự phát triển của nền kinh tế. Cụ thể:

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hình 1: Tổng thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 1995-2018 

Số liệu thống kê cho thấy quy mô thu NSNN được mở rộng: Quy mô thu NSNN giai đoạn 
2011-2015 đạt 4,160,949 tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010. Năm 2016-2017, thu NSNN tiếp 
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tục tăng khá, đạt lần lượt là 1,101,452 tỷ đồng và 1,288,665 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tác động của 
các chính sách ưu đãi về thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 
2011-2015, cùng với việc cắt giảm hàng rào thuế quan và giá dầu thô giảm sâu, tỷ trọng thu NSNN 
so GDP giảm còn 23.56% so với mức 26.34% của giai đoạn 2006-2010. 

Hình 2: Tổng nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư theo các 

thành phần kinh tế giai đoạn 1995-2018

(Đơn vị: tỷ đồng)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tổng nguồn vốn đầu tư tăng qua các năm đặc biệt từ năm 2007 tới nay, tổng nguồn vốn đầu 
tư của toàn xã hội tăng mạnh, nguyên nhân là do có những thay đổi trong chính sách phát triển và 
Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Đây là bước đệm quan trọng để huy động 
tổng lực nguồn vốn đầu tư phát triển của nền kinh tế. Trong cơ cấu đầu tư có thể thấy rõ sự tăng lên 
ổn định của các khu vực kinh tế. Trong đó sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất là NLTC tư nhân. Trước 
năm 2013, NLTC công luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Bắt đầu 
sang năm 2014-2015, cùng với chủ trương kích thích kinh tế tư nhân phát triển và các chính sách 
hỗ trợ từ nhà nước, NLTC tư nhân đã vượt NLTC khu vực nhà nước, trở thành khu vực đóng góp 
nhiều nhất cho tổng nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội.

4. THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 

Kết quả hồi quy OLS

Tác giả sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS để hồi quy các biến trong mô hình. 
Sau khi kiểm tra tính dừng và chạy hồi quy kết quả của hàm biểu diễn tác động của nguồn vốn đầu 
tư của khu vực nhà nước, nguồn vốn đầu tư tư nhân và nguồn vốn đầu tư nước ngoài tới tổng thu 
NSNN, kết quả được thể hiện qua bảng dưới đây:
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Bảng 1: Kết quả hồi quy OLS

        lnPR Coef. Std. Err. P>|t|  
        lnSI .346041    .081419 0.000     
        lnPI .404073   .0786187 0.000     
        lnFI .2762168   .0535562 0.000     
       _cons .4382345    .341243 0.214    

Kết quả kiểm định mô hình:

Kiểm định VIF cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến

Kiểm định White, cho kết quả mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Kiểm định tự tương quan cho kết quả Prob > 0.05, do đó mô hình không có hiện tượng tự 
tương quan

Kết luận: Mô hình là phù hợp

Đánh giá và thảo luận kết quả

Dựa trên kết quả hồi quy có thể thấy các nguồn vốn đầu tư có tác động dương tới tổng thu 
NSNN, hay khi tăng tổng nguồn vốn đầu tư nhân sẽ tạo thêm các nguồn thu cho NSNN (các loại 
thuế, phí, lệ phí…). Trong đó tác động của NLTC tư nhân là lớn nhất. Kết quả cho thấy việc tăng 
NLTC tư nhân sẽ đóng góp 40% cho mức tăng thu NSNN. Điều này cho thấy vai trò ngày càng 
quan trọng của NLTC tư nhân đối với thu NSNN nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên tỷ 
trọng này còn thấp so với tỷ trọng cần có để đầu tư tư nhân trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế của đất nước.

Nguyên nhân của tỷ trọng đóng góp vào thu NSNN của NLTC tư nhân vẫn còn hạn chế là do: 
(i) Về quy mô đầu tư tư nhân trong nước đã gia tăng liên tục từ năm 1995 tới nay, tuy nhiên con số 
này vẫn ở dưới mức bình quân của khu vực so với các quốc gia trong khu vực ASEAN, tỷ trọng 
tài chính tư nhân trong nước trong tổng tài chính phát triển ở Việt Nam là tương đối thấp và tăng 
trưởng chậm chạp. Ngược lại, tỷ trọng này tại các nước ASEAN đã tăng lên và bù đắp được cho 
mức sụt giảm chung về các dòng tài chính tư nhân quốc tế cho phát triển (FDI và FII), chứng tỏ vai 
trò ngày càng tăng của khu vực kinh tế tư nhân trong những nền kinh tế này. (ii) Các NLTC tư nhân 
tại Việt Nam không hoạt động tập trung mà bị phân tán thành các doanh nghiệp có quy mô nhỏ 
và siêu nhỏ. Thực tế, tại Việt Nam các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm số lượng áp đảo trong 
khu vực doanh nghiệp trong nước. Nếu như tính cả gần 4 triệu hộ kinh doanh, bức tranh về quy 
mô doanh nghiệp trong nước của Việt Nam còn mất cân đối hơn nữa vì tất cả các hộ kinh doanh 
đều có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Quy mô nhỏ và tính không chính thức làm hạn chế khả năng của 
các doanh nghiệp trong nước tận dụng các lợi thế có được nhờ kinh tế quy mô, chuyên môn hóa, 
cải thiện trình độ tinh vi trong hoạt động, tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, vào công nghệ 
và đổi mới sáng tạo - tất cả các yếu tố có tính chất quyết định đối với việc nâng cao năng suất. (iii) 
Các doanh nghiệp tư nhân và các hộ kinh doanh phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn cho các hoạt 
động sản xuất và kinh doanh, do những khó khăn gặp phải trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng 
bởi họ chỉ có rất ít tài sản thế chấp.
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Một số đề xuất

Thứ nhất, cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản 
xuất mới từ đó nâng cao NLTC tư nhân trong nước cả về số lượng và chất lượng. 

Thứ hai, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu 
quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang 
hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp thông qua các chính sách như: miễn, giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất trong những năm đầu hoạt động; tư vấn, hướng dẫn thủ 
tục thành lập doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; tổ chức công tác tài chính, 
kế toán; cung cấp thông tin; hướng dẫn quản trị doanh nghiệp và tư vấn pháp luật. 

Thứ ba, hoàn thiện và bảo đảm thực thi minh bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo tiền đề hình thành các tập 
đoàn kinh tế tư nhân sở hữu hỗn hợp, bao gồm cả việc góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước 
có tiềm lực vững mạnh, đủ sức cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn 
cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, nông nghiệp. 

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để 
kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng theo cơ chế 
thị trường. Đây là điều kiện giúp các doanh nghiệp tư nhân trong nước có tài sản đảm bảo để mở 
rộng NLTC của mình thông qua các kênh huy động trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Thứ năm, cơ cấu lại và phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả các thị trường tài chính, nhất là 
thị trường tiền tệ và thị trường vốn; tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận 
vay vốn ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, nhất là phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý. 
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HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nguyễn Thị Tuyết*

ABSTRACT: Building new rural areas, developing rural economy, improving the material and spiritual 
life of farmers, reducing the gap between rich and poor rural and urban people, and protecting the 
environment are strategic tasks in the long term. These are the basis for ensuring security, order, 
stabilizing the political situation, developing socio-economic harmoniously and sustainably. New rural 
construction is a long-term process and requires large financial resources. While our country is still poor, 
the state budget revenue is limited, the income and accumulation of rural people is low, many localities 
in the country have been facing many difficulties about mobilizing financial resources for Program. In this 
article, the author analyzes the situation of mobilizing financial resources for new rural construction in the 
period of 2011-2019, offer some solutions to improve the efficiency of mobilizing financial resources for 
the new rural construction program.

TÓM TẮT: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nông dân, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa người dân nông thôn với thành thị, bảo vệ 
môi trường là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, là cơ sở để đảm bảo an ninh, trật tự, ổn định tình hình chính 
trị, phát triển kinh tế - xã hội hài hoà và bền vững. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài và đòi 
hỏi phải có nguồn lực tài chính lớn. Trong khi nước ta còn nghèo, nguồn thu ngân sách nhà nước còn hạn 
chế, thu nhập, tích luỹ của người dân nông thôn thấp, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang gặp 
không ít khó khăn về nguồn lực tài chính triển khai chương trình. Trong bài viết này tác giả phân tích thực 
trạng huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2019 đưa ra một 
số giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện Chương trình xây dựng 
nông thôn mới.

Từ khóa: Nguồn lực tài chính, huy động, nông thôn mới.

1. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn huy động cho xây dựng Nông thôn mới (NTM) là 
837.806 tỷ đồng. Trong đó nguồn huy động từ NSNN là 268.675 tỷ đồng chiếm 32,07%, từ nguồn 
ngoài NSNN là 569.131 tỷ đồng chiếm 67,93%.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, tổng số vốn huy động cho xây dựng NTM là 1.479.781 tỷ đồng. 
Trong đó nguồn huy động từ NSNN là 341.885 tỷ đồng chiếm 23,10%, từ nguồn ngoài NSNN là 
1.137.896 tỷ đồng chiếm 76,90%.

*   Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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Bảng 1: Kết quả huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tổng Tỷ trọng

Giai đoạn 2011-2015 837,806

1. Vốn huy động từ NSNN 268,675 32.07%

Ngân sách Trung ương 15,624 1.86%
Đối ứng ngân sách địa phương 82,839 9.89%
Lồng ghép từ những chương trình, dự án khác 170,212 20.32%

2. Vốn huy động ngoài NSNN 569.131 67.93%
Tín dụng 419,282 50.05%
Doanh nghiệp 43,386 5.18%
Cộng đồng, người dân tự động đóng góp và nguồn 
vốn khác 106,463 12.71%

Giai đoạn 2016-2019 1,479,781

1. Vốn huy động từ NSNN 341,885 23,10%
Ngân sách Trung ương 34,241 2.31%
Đối ứng ngân sách địa phương 171,070 11.56%
Lồng ghép từ những chương trình, dự án khác 136,574 9.23%

2. Vốn huy động ngoài NSNN 1,137,896 76,90%
Tín dụng 967,429 65.38%
Doanh nghiệp 78,142 5.28%
Cộng đồng, người dân tự động đóng góp và nguồn 
vốn khác 92,325 6.24%

Nguồn:[1], [2], [3], [4],[5]

1.1. Huy động nguồn lực tài chính từ nguồn NSNN
Nguồn lực tài chính từ nguồn NSNN gồm nguồn ngân sách Trung ương, đối ứng của ngân 

sách địa phương và vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác. 

Bảng 1 cũng cho thấy, trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ NSNN TW cho XD NTM:

Giai đoạn 2011-2015  

- Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là nguồn vốn chủ yếu chiếm tỷ trọng cao 
nhất ( 20,32 %) có sự gia tăng so với giai đoạn 2011-2015 điều đó cho thấy việc huy động vốn từ 
nguồn vốn đối ứng của địa phương có sự cải thiện rõ rệt.

- Nguồn huy động từ nội lực ngân sách địa phương còn thấp chỉ đạt 82.839 tỷ đồng chiếm 9,89%.

- Nguồn vốn trực tiếp cấp cho Chương trình từ NSTW là 15.624 tỷ đồng chiếm 1,86% bao 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA288

gồm từ nguồn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp
Giai đoạn 2016-2019
- Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho chương trình là nguồn vốn chủ yếu chiếm 

tỷ trọng cao nhất (11,56%) có sự gia tăng so với giai đoạn 2011-2015 điều đó cho thấy việc huy 
động vốn từ nguồn vốn đối ứng của địa phương có sự cải thiện rõ rệt.

- Nguồn huy động từ vốn lồng ghép từ các Chương trình dự án có giảm so với giai đoạn 
trước chỉ đạt 136.574 tỷ đồng chiếm 9,23%.

- Nguồn vốn trực tiếp cấp cho Chương trình từ NSTW là 34.241 tỷ đồng chiếm 2,31%, mặc 
dù nguồn vốn này còn rất hạn chế tuy nhiên đã có sự gia tăng so với giai đoạn 2011-2015 hơn gấp 
đôi (219%) tương ứng 18.617 tỷ đồng.

Nhìn chung, nguồn vốn huy động từ NSNN cho XD NTM đã có vai trò hết sức quan trọng để 
thu hút các nguồn vốn khác trong quá trình thực hiện chương trình XD NTM. 

Kết quả huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM của các vùng trên cả nước được 
tổng hợp trong bảng 2:

Tổng số vốn huy động từ NSNN cho XD NTM trong cả hai giai đoạn là 610.560 tỷ đồng. Cơ 
cấu nguồn vốn huy động từ NSNN có sự khác biệt khá lớn giữa các vùng và các giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 2011-2015
- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách trung ương cho xây dựng NTM trong cả nước đạt 

mức 15.624 tỷ đồng (chiếm 5,82% nguồn từ NSNN), trong đó nguồn vốn này đạt mức cao nhất 
là vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (5.246 tỷ đồng chiếm 1,95%) thấp nhất là vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (2.621 tỷ đồng chiếm 0.98%).

- Nguồn huy động từ NS địa phương cả nước đạt 82.839 tỷ đồng (chiếm 30,83%) trong đó 
nguồn vốn này đạt mức cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (39.247 tỷ đồng 
chiếm 14,61%) và thấp nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (7.025 tỷ đồng 
chiếm 2,61%).

- Nguồn vốn lồng ghép từ những chương trình, dự án khác trong cả nước đạt 170.212 tỷ 
đồng chiếm 63,35% trong đó nguồn vốn này đạt mức cao nhất là miền núi phía Bắc (47.796 tỷ 
đồng chiếm 17,79%) và thấp nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (34.381 tỷ 
đồng chiếm 12,8%).  

Giai đoạn 2016-2019
- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách trung ương cho xây dựng NTM trong cả nước đạt 

mức 34.241 tỷ đồng (chiếm 10,02% nguồn từ NSNN), trong đó nguồn vốn này đạt mức cao nhất là 
miền núi phía Bắc (12.497 tỷ đồng chiếm 3,66%) thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng 
sông Cửu Long (6.163 tỷ đồng chiếm 1,8%).

- Nguồn huy động từ NS địa phương cả nước đạt 171.070 tỷ đồng (chiếm 50.04%) trong đó 
nguồn vốn này đạt mức cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (92.987  tỷ đồng 
chiếm 27,2%) và thấp nhất là miền núi phía Bắc (12.233 tỷ đồng chiếm 3,58%).

- Nguồn vốn lồng ghép từ những chương trình, dự án khác trong cả nước đạt 136.574 tỷ 
đồng chiếm 39,95% trong đó nguồn vốn này đạt mức cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng và 
Bắc Trung Bộ (39.205 tỷ đồng chiếm 11,47%) và thấp nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên (26.582 tỷ đồng chiếm 7.78%).  
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1.2. Huy động nguồn lực tài chính từ nguồn ngoài 

- NSNNTheo bảng 3 nguồn vốn đầu tư ngoài NSNN cho Chương trình xây dựng NTM trong 
9 năm qua đạt mức 1.707.027 tỷ đồng. Cơ cấu các nguồn vốn ngoài NSNN huy động có sự khác 
biệt khá lớn giữa các vùng cụ thể như:

- Giai đoạn 2011-2015

- Nguồn vốn tín dụng: đây là nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số vốn huy động 
ngoài ngân sách. Tổng số vốn tín dụng huy động trong giai đoạn này là 419.282 tỷ đồng (chiếm 
73,67%) trong đó nguồn vốn này đạt mức cao nhất Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long 
là 164.794 tỷ đồng (chiếm 28,96%) và thấp nhất là miền núi phía Bắc đạt 62.720 tỷ đồng (chiếm 
11,02%).

- Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp cho xây dựng NTM cả nước đạt 43.386 tỷ đồng 
(chiếm 7,62%), đây là nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng thấp nhất trong đó vùng đạt giá trị cao 
nhất là miền núi phía Bắc (16.695 tỷ đồng chiếm 3%), thấp nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên (4.041 tỷ đồng chiếm 0,71%).

Nguồn vốn huy động từ cộng đồng, người dân tự động đóng góp và nguồn vốn khác cho xây 
dựng NTM cả nước là 106.463 tỷ đồng chiếm 18,71% trong đó vùng đạt vốn huy động cao nhất 
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (42.211 tỷ đồng chiếm 7,42%), thấp nhất là vùng 
miền núi phía Bắc (12.065 tỷ đồng chiếm 2%).

- Giai đoạn 2016-2019

- Nguồn vốn tín dụng: trong giai đoạn này nguồn vốn tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2011-
2015 đạt mức 967.429 tỷ đồng chiếm 85,02%. Trong đó vùng đạt mức huy động từ nguồn này lớn 
nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (470.759 tỷ đồng chiếm 41,37%), thấp nhất là miền núi 
phía Bắc (104.338 tỷ đồng chiếm 9,17%).

- Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp trong giai đoạn này 78.142 tỷ đồng, mặc dù so với 
giai đoạn trước tăng gần gấp 2 lần nhưng tỷ trọng của nguồn vốn này trong giai đoạn lại sụt giảm 
chỉ chiếm 6,87%. Huy động nguồn vốn này có sự biến động so với giai đoạn 2011-2015, trong đó 
vùng huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp lớn nhất là Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ 
(35.903 tỷ đồng chiếm 3,2%), thấp nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (4.239 
tỷ đồng chiếm 0,37%).

Nguồn vốn huy động từ cộng đồng, người dân tự đóng góp và nguồn vốn khác đạt 92.325 tỷ 
đồng chiếm 8,11%, có thể thấy nguồn vốn này có sự sụt giảm đáng kể so với giai đoạn 2011-2015 
giảm 14.138 tỷ đồng, trong giai đoạn này tỷ trọng của nguồn vốn này thấp chỉ chiếm 8,11%.

Theo tổng điều tra dân số năm 2019, dân số khu vực nông thôn là 63.149.249 người chiếm 
65,6% dân số cả nước. Như vậy mỗi người dân nông thôn đóng góp vào Chương trình xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2011-2019 số tiền bình quân là 3.147.908 đồng/người. 
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2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Những kết quả đạt được:

Thứ nhất, Xác định rõ nguồn lực và tỷ lệ đóng góp của nguồn lực đó cho Chương trình xây 
dựng NTM. Nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ bao 
gồm: (i) Ngân sách (bao gồm NSTW và NSĐP) chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 40%); (ii) Vốn 
tín dụng (khoảng 30%); (iii) Vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (khoảng 20%); 
(iv) Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (khoảng 10%). 

Thứ hai, Nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng NTM khá đa dạng. Nguồn vốn 
được huy động từ nguồn NSNN bao gồm: Vốn trực tiếp từ ngân sách trung ương, vốn đối ứng của 
NSĐP và vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác. Nguồn vốn huy động ngoài NSNN bao 
gồm: vốn tín dụng, vốn từ các DN, vốn huy động từ cộng đồng, người dân tự đóng góp và nguồn 
vốn khác.

Thứ ba, Kết quả huy động vốn cho Chương trình xây dựng NTM rất khả quan. Cụ thể trong 
cả giai đoạn 2011-2019, số vốn huy động cho chương trình đạt 1.930.802 tỷ đồng trong đó vốn 
từ NSNN là 502.137 tỷ đồng chiếm 26,01% gồm vốn trực tiếp từ NSTW là 30.904 tỷ đồng chiếm 
1,6%, vốn đối ứng của NSĐP là 227.999 tỷ đồng11,81% chiếm và vốn lồng ghép từ các chương 
trình dự án khác là 243.234 tỷ đồng chiếm 12,6%. Số vốn ngoài NSNN huy động cho Chương 
trình xây dựng NTM là 1.428.665 tỷ đồng (chiếm 73,99%) gồm: vốn tín dụng là 1.131.647 tỷ đồng 
chiếm 58,61%, vốn từ DN là 112.460 tỷ đồng chiếm 5,82%, vốn từ cộng đồng, người dân tự đóng 
góp và nguồn vốn khác chiếm 9,56% đạt 184.558 tỷ đồng.

Thứ tư, việc quy định về quản lý và sử dụng vốn NSNN được quy định cụ thể, rõ ràng, chi 
tiết tới từng nội dung của Chương trình nông thôn mới. Các nội dung NSNN hỗ trợ 100% hay hỗ 
trợ một phần từ NSNN được quy định chi tiết tại điểm 3 mục IV của Quyết định số 800/QĐ-TTg. 
Điều này giúp địa phương chủ động trong xây dựng kế hoạch Chương trình nông thôn mới.

Thứ năm, việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính cho Chương trình xây dựng nông thôn 
mới đảm bảo tính công khai minh bạch phù hợp với nhu cầu của người dân. Cụ thể như nguồn vốn 
huy động từ DN và cộng đồng dân cư đóng góp vào Chương trình xây dựng NTM được quyết định 
sử dụng dựa trên ý kiến đóng góp của người dân, cơ chế đầu tư được đổi mới căn bản theo hướng 
phân cấp tối đa cho các cấp xã và cộng đồng trong quyết định và giám sát đầu tư, dựa theo nguyên 
tắc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.

Những hạn chế tồn tại:

Thứ nhất, Nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM chưa tương xứng với tinh 
thần của Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, theo quyết định 
này vốn NSNN chiếm 40%,Vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (khoảng 20%); 
Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (khoảng 10%) tuy nhiên trong giai đoạn 2011-2019 vốn 
NSNN huy động cho Chương trình chỉ chiếm 26,01%, Vốn từ các DN chiếm 5,82% và cộng đồng 
dân cư đóng góp là 9,56%.
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Thứ hai, Nguồn huy động từ xã hội hóa đối với Chương trình nông thôn mới chưa cao, nguồn 
lực huy động từ dân cư, doanh nghiệp có xu hướng tăng trong những năm đầu thực hiện nhưng 
sau đó giảm mạnh. 

Thứ ba, Nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các 
vùng. Đa phần nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM đặc biệt là nguồn vốn ngoài NSNN chỉ 
tập trung ở các vùng đông dân cư như Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; Đông Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Cửu Long. Còn lại các vùng khác nguồn vốn này khá khiêm tốn.

Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế:

Thứ nhất, một số chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến Chương trình xây dựng 
NTM có sự thay đổi hàng năm, bên cạnh đó trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của môi trường 
vĩ mô, điều kiện khí hậu, thời tiết…làm thay đổi về giá nguyên vật liệu ảnh hưởng đến công tác 
quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như 
ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Thứ hai, khả năng huy động vốn cho Chương trình ở các địa phương còn hạn chế (có thể do 
điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện tự  nhiên…), nguồn vốn NSNN bổ sung cho các địa phương hàng 
năm còn thấp và chậm chễ trong khi nhu cầu chi trên địa bàn lớn gây khó khăn trong công tác triển 
khai thực hiện Chương trình.

Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông 
thôn mới.

Một là, Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý xây dựng nông thôn mới dân chủ, công 
khai, minh bạch.

Hai là, Xác định rõ danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn, Trên cơ sở kết 
quả rà soát quy hoạch, các địa phương cần xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo nguyên 
tắc ưu tiên cho những công trình thiết thực, phù hợp với khả năng đảm bảo vốn đầu tư. 

Ba là, Tích cực cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển 
nông nghiệp và xây dựng NTM.

Bốn là, Đa dạng hoá nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 
NTM.

Năm là, Tăng cường nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đội ngũ cán bộ 
cơ sở là những người trực tiếp xây dựng kế hoạch, đề ra những biện pháp và trực tiếp tổ chức thực 
thi các nguồn lực huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM, vì vậy nâng cao năng lực mọi 
mặt cho đội ngũ này có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức huy động nguồn lực tài chính cho 
xây dựng NTM.
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VAI TRÒ CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN ĐỐI VỚI 
VẤN ĐỀ VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM

Ths. Lưu Huyền Trang* 

TÓM TẮT: Khu vực kinh tế tư nhân phát triển góp phần thu hút số lượng lớn lao động cũng như góp phần 
đào tạo nguồn nhân lực mới cho thị trường lao động. 80% lực lượng lao động tại Việt Nam làm việc cho 
khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tập trung chủ yếu là các các doanh nghiệp tư nhân. Kết quả chạy mô hình 
cho thấy sự tăng trưởng của nguồn lực tài chính khu vực tư nhân có đóng góp nhiều nhất cho việc tạo ra 
việc làm của nền kinh tế. Do phần lớn doanh nghiệp ở khu vực kinh tế tư nhân là doanh nghiệp nhỏ và 
siêu nhỏ, yêu cầu về tay nghề lao động không quá cao phù hợp với trình độ của đại đa số lực lao động. 
Tuy nhiên, cơ cấu lao động này thiếu tính bền vững, do đó tác giả có đề xuất một số giải pháp nhằm khắc 
phục những vấn đề còn tồn đọng.

ABSTRACT: The developed private sector contributes to attracting most labours as well as creating new 
human resources for the labour market. 80% of Vietnamese workforce is working for the economic sector 
outside the State-owned sector, focusing mainly on private enterprises. The result from the model shows 
that the growth of private financial sources contributed the most to the job creation of the economy. 
Because the size of the businesses in the private sector are mostly small and micro enterprises, 
employment requirements are not too high that is in accordance with the level of the majority of the 
labour force. However, this labor structure lacks sustainability; hence, the author has proposed a number 
of solutions to overcome the remaining problems.

Từ khóa: Kinh tế tư nhân, nguồn lực tài chính tư nhân, tỷ lệ lao động, việc làm

Keywords: private economy, private financial resources, labor rate, employment

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề lao động việc làm có vai trò quan trọng, 
mang tính cấp thiết lâu dài đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Sau 25 năm thực hiện 
công cuộc đổi mới đất nước, vấn đề việc làm ở nước ta đã từng bước được giải quyết theo hướng 
tuân theo quy luật khách quan của kinh tế hàng hóa và thị trường lao động, góp phần đảm bảo tốc 
độ phát triển kinh tế ổn định. Tỷ lệ lao động của Việt Nam tương đối cao với 80% dân số Việt Nam 
trên 14 tuổi đang có việc làm, cao hơn so với con số 65% ở các quốc gia có điều kiện tương đồng. 
Tỷ lệ lao động cao là do nhiều nguyên nhân như do ưu thế đặc điểm thị trường lao động đang trong 
thời kỳ dân số vàng, mức lương thấp, tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động cao (khoảng 76% 
phụ nữ Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang có việc làm so với mức bình quân toàn cầu là 50%). Một 
trong những nhân tố quan trọng dẫn đến tỷ lệ lao động có việc làm cao là sự phát triển của khu vực 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 
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kinh tế tư nhân trong thời gian qua. Sự phát triển nhanh chóng của khu vực này là cơ sở quan trọng 
giải quyết vấn đề việc làm, duy trì tỉ lệ thất nghiệp thấp ở Việt Nam trong thời gian qua

Kinh tế tư nhân tại Việt Nam là khu vực kinh tế nằm ngoài khu vực kinh tế nhà nước và không 
bao gồm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, kinh tế 
tư nhân được xác định bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.  Theo số liệu của 
tổng cục thống kê trong hơn 10 năm qua, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam chiếm khoảng 40% 
GDP và thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Trong khi mức đóng góp của khu 
vực kinh tế tư nhân không có nhiều thay đổi thì mức đóng góp vào GDP của các doanh nghiệp tư 
nhân lại ngày càng tăng (từ 6,9% năm 2010 lên 8,2% năm 2017). Đóng góp của khu vực kinh tế 
nhà nước có xu hướng giảm mạnh, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhẹ. Sự sụt giảm của 
khu vực kinh tế nhà nước được bù đắp bằng sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân. Sau gần 
30 năm chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có sự hồi phục 
và phát triển, đặc biệt trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Khu vực kinh tế tư nhân phát triển góp phần thu hút số lượng lớn lao động cũng như góp phần 
đào tạo nguồn nhân lực mới cho thị trường lao động. Hiện nay ở nước ta, khu vực kinh tế tư nhân 
giải quyết việc làm được cho khoảng 45 triệu lao động (bao gồm cả khu vực doanh nghiệp và hộ 
kinh doanh cá thể), trong đó khu vực doanh nghiệp của tư nhân tạo việc làm cho khoảng 9 triệu lao 
động, chiếm 61,2% tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp của nền kinh tế. Mỗi 
năm khu vực này tạo thêm khoảng trên 500 nghìn việc làm mới (giai đoạn 2011- 2018).

Hình 1: Cơ cấu lực lượng lao động theo thành phần kinh tế (Đơn vị: %):

       Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Số liệu thống kê cho thấy trên 80% lực lượng lao động tại Việt Nam làm việc cho khu vực 
kinh tế ngoài nhà nước, tập trung chủ yếu là các các doanh nghiệp tư nhân. Khu vực kinh tế nhà 
nước được đầu tư 1 lượng lớn nguồn lực tài chính công tuy nhiên chỉ tạo ra 1 số lượng việc làm 
chỉ bằng 1/8 của khu vực tư nhân trong nước và có xu hướng ngày càng giảm. Số lượng lao động 
làm việc trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn khá khiêm tốn so với 2 khu vực còn lại, tuy 
nhiên có chiều hướng tăng lên. Đến năm 2018, nguồn lực tài chính từ nước ngoài đổ vào đã tạo 
ra số lượng việc làm tương đương với khu vực nhà nước. Những con số cho thấy những đóng góp 
tích cực ngày một tăng của nguồn lực tài chính tư nhân cả trong và ngoài nước tại Việt Nam trong 
việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân. 
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2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Tăng trưởng kinh tế là tiền đề để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cũng như nâng cao phúc 
lợi xã hội. Thành tựu về phúc lợi có thể được đo bằng khả năng giải quyết các vấn đề xã hội bao 
gồm cả vấn đề việc làm. 

Việc làm là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống con người, vì nó bao gồm cả yếu tố kinh 
tế và xã hội. Việc làm là số lượng người tìm được công việc tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức. 
Việc làm là toàn dụng khi các doanh nghiệp hay tổ chức có đủ chỗ cho tất cả lực lượng lao động 
hiện có trên thị trường. 

Đầu tư là một trong những hoạt động kinh tế nhằm mục đích thu lợi trong tương lai. Đầu tư 
cũng là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh 
tế. Hoạt động đầu tư cho phép xã hội gia tăng liên tục hoạt động kinh tế và tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập quốc gia và cải thiện phúc lợi xã hội. Dewi và Sutrisna (2015) kết luận rằng đầu tư có tác 
động quan trọng và tích cực đối với việc làm thông qua tăng trưởng kinh tế. Việc gia tăng số lượng 
việc làm là do tăng đầu tư vào những ngành sử dụng nhiều lao động. Thực hiện những nghiên cứu 
tương tự Bustam (2016) nhận thấy đầu tư ở các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có tác động lớn 
tới số lượng việc làm trong nền kinh tế.

Saadah Yuliana, Bernadette Robiani và Mukhlis (2018) chỉ ra rằng đầu tư có tác động tích cực 
lên số lượng việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Nam Sumatera của Indonesia. 
Kết qua kiểm định của nhóm tác giả cho thấy sự thay đổi về số lượng việc làm 87% là do sự thay 
đổi của đầu tư, trong khi đó 13% còn lại là do những nhân tố khác.

Nghiên cứu của Daniele Checchi và Marzio Galeotti (2006) về mối quan hệ giữa việc làm và 
đầu tư dựa trên các bằng chứng thực nghiệm tại Italia cho thấy tác động tổng thể của đầu tư đối 
với vấn đề việc làm có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Kết quả kiểm tra 
tính dừng của chuỗi thời gian cho thấy có kết quả khác biệt giữa ngắn hạn và dài hạn trong từng 
ngành cụ thể. 

Robert E.Baldwin cho rằng các yếu tố trong nước tác động tới sự thay đổi về số lượng việc 
làm hơn là thay đổi trong nhu cầu nhập khẩu. Hiệu ứng tạo việc làm do tăng xuất khẩu thường chi 
phối hiệu ứng thay thế việc làm do nhập khẩu tăng. Tuy nhiên nhập khẩu tăng là một nhân tố quan 
trọng khiến cho số lượng việc làm giảm ở những ngành công nghệ thấp. 

Nghiên cứu của Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (2018) cho thấy khu vực 
kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Tác giả 
tập trung nghiên cứu cơ cấu ngành nghề mà khu vực kinh tế tư nhân hoạt động, theo đó các doanh 
nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn có xu hướng thâm dụng lao động thủ công thay cho máy móc. Việc 
thay đổi sang quy trình mới, số hóa có thể dẫn tới việc cắt giảm lao động thay vì đào tạo lao động 
vì tốn kém, không hiệu quả. 

Như vậy các nghiên cứu khẳng định vai trò của đầu tư nói chung và đầu tư tư nhân nói chung 
đối với vấn đề lao động việc làm. Tuy nhiên, các nghiên cứu lại chưa đánh giá thực sự mức tăng 
trưởng của khu vực kinh tế tư nhân có thực sự tác động tới tăng số lượng việc làm hay không. Do 
đó tác giả trong bài viết này sẽ nghiên cứu tác động của khu vực kinh tế tư nhân tới xu hướng của 
số lượng lao động có việc làm tại Việt Nam. 
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu

Tác giả sử dụng số liệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc (Labour) làm biến phụ thuộc 
đánh giá về biến động số lượng việc làm của nền kinh tế. Dữ liệu về nguồn lực tài chính của khu 
vực kinh tế tư nhân (PRI), kinh tế nhà nước (SOI) và kinh tế nước ngoài (FOI) đánh giá về mức độ 
tăng trưởng của các khu vực kinh tế là các biến độc lập để đánh giá sự tăng trưởng của các khu vực
3.2 Mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu xem xét sự tăng trưởng của các nguồn lực tài chính tại các khu vực kinh tế tác 
động tới sự tăng trưởng việc làm của nền kinh tế như thế nào thông qua phương trình: 

lnLabour=β0+β1.lnPRI+β2.lnSOI+β3.lnFOI+ε
Trong đó ε là biến đại diện cho các yếu tố ngoài mô hình, β0 là hệ số chặn, β1, β2, β3 là hệ 

số góc phản ánh mức động tác động của các biến độc lập tới biến phụ thuộc.
Giả thuyết tác giả đưa ra là sự tăng trưởng của các nguồn lực tài chính ở từng khu vực thể 

hiện sự tăng trưởng của các khu vực có tác động dương tới số lượng việc làm trong nền kinh tế. 
Giả thuyết này được đưa ra dựa trên lập luận khi nguồn lực tài chính đổ vào nền kinh tế, hoạt động 
sản xuất kinh doanh được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động từ đó nâng 
cao số lượng việc làm trong nền kinh tế.
3.3 Dữ liệu nghiên cứu

Số lượng lao động tại Việt Nam là số lượng lao động trên 15 tuổi có việc làm trong nền kinh 
tế. Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy số lượng việc làm tăng qua các năm. Trong đó số lượng 
lao động chủ yếu làm trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước (kinh tế tư nhân), chiếm tới trên 80% 
lực lượng lao động của nền kinh tế. Trong đó lực lượng lao động ở khu vực kinh tế nhà nước chỉ 
chiếm khoảng 10% và xu hướng giảm dần (tới 2018 còn có 8.3%). Số lượng việc làm do khu vực 
kinh tế nước ngoài còn khá khiêm tốn nhưng có xu hướng gia tăng. Đến năm 2018, lần đầu tiên 
số lượng lao động làm trong khu vực vốn đầu tư nước ngoài đã vượt số lượng làm trong khu vực 
nhà nước. 

Hình 2: Lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên) trong các khu vực kinh tế, Đơn vị nghìn người

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê
Về nguồn lực tài chính tại các khu vực, số liệu cho thấy có xu hướng tăng lên trong gần 20 

năm qua
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Hình 3: Nguồn lực tài chính các khu vực trong nền kinh tế (Đơn vị: tỷ đồng)

Nguồn: Tổng Cục Thống kê

4. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

4.1 Kết quả mô hình

Mô hình sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) để xem xét tác động 
của sự thay đổi các nguồn lực tài chính ở các khu vực trong nền kinh tế tới sự thay đổi về số lượng 
việc làm như thế nào.

Kết quả kiểm định tính dừng (ADF) cho chuỗi số liệu thời gian cho thấy với mức ý nghĩa 
0.05%, các chuỗi số liệu số lượng việc làm (lnLabour), nguồn lực tài chính tư nhân (lnPRI) là 
chuỗi dừng. Chuỗi số liệu về nguồn lực tài chính khu vực nhà nước và khu vực nước ngoài dừng 
ở sai phân bậc 1. 

Chạy đồng liên kết Johansen cho thấy các số liệu không có mối liên hệ dài hạn, do đó mô hình 
sẽ chạy tác động trong ngắn hạn. Kết quả hồi quy như bảng dưới đây:

Source    |       SS           df       MS                  Number of obs   =        18 
------------- +----------------------------------          F(3, 14)        =    257.84 
Model |  .230807615         3  .076935872   Prob > F        =    0.0000 
Residual |  .004177485        14  .000298392  R-squared       =    0.9822 
------------- +----------------------------------          Adj R-squared   =    0.9784 
Total   |  .234985101        17  .013822653   Root MSE        =    .01727 
----------------------------------------------------------------------------------------
lnLabour |      Coef.     Std. Err.        t       P>|t|    [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------------------
lnSOI  | 
D1.    |    .005484   .0779129     0.07    0.945    -.1616225    .1725906 
lnPRI  |   .1296486   .0050693    25.58   0.000     .1187761    .1405211 
lnFOI  | 
D1.    |     -.0521     .0290194    -1.80    0.094      -.1143403    .0101404 
_cons   |   9.167078   .0677301   135.35   0.000     9.021811    9.312344 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Kết quả kiểm định (đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan) cho thấy mô 
hình phù hợp

Từ kết quả trên ta thấy mối quan hệ của nguồn lực tài chính khu vực nhà nước với số lượng 
việc làm trong nền kinh tế là không có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó với mức ý nghĩa 0.1% thì 
việc tăng các nguồn lực tài chính khu vực nước ngoài lại làm cho số lượng lao động trong nền kinh 
tế giảm xuống. Trong khi đó với mức ý nghĩa 0.05%, việc tăng nguồn lực tài chính tư nhân giải 
thích cho xấp xỉ 13% mức tăng của số lượng việc làm trong nền kinh tế. 

4.2 Một số nguyên nhân dẫn đến kết quả phân tích trên

Thứ nhất, hiệu quả nguồn lực tài chính của khu vực nhà nước vẫn chưa được khẳng định rõ 
ràng, thông tin thiếu minh bạch. Hiện việc đánh giá hiệu quả của đầu tư công ở nước ta vẫn chưa 
được đầy đủ, do đó khó có thể xác định được khi tăng nguồn vốn đầu tư của khu vực nhà nước có 
khả năng tạo ra được bao nhiêu việc làm cho nền kinh tế. Bên cạnh đó để làm việc cho khu vực nhà 
nước là hết sức khó khăn tại Việt Nam trong những năm qua. Do đó, chưa thể khẳng định việc tăng 
nguồn lực tài chính khu vực nhà nước sẽ giải quyết được vấn đề lao động việc làm cho nền kinh tế.

Thứ hai, khu vực đầu tư nước ngoài trong thời gian qua có những đóng góp tích cực cho nền 
kinh tế với sự gia tăng liên tục của nguồn vốn đầu tư của khu vực này. Tuy nhiên, thực tế các doanh 
nghiệp nước ngoài có hệ thống dây truyền sản xuất hiện đại nên việc tuyển chọn lao động cũng 
khó khăn hơn so với các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Lực lượng lao động làm việc trong các 
nhà máy, doanh nghiệp nước ngoài là người nước ngoài cũng chiếm 1 tỷ lệ không nhỏ. Do đó, điều 
này có thể lý giải thấy tính chưa hiệu quả của sự tăng trưởng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đối với 
việc giải quyết việc làm tại Việt nam trong thời gian qua.

Thứ ba, khu vực kinh tế tư nhân là khu vực có tỷ trọng nguồn vốn đầu tư lớn nhất của nền 
kinh tế. Số liệu và kết quả mô hình cho thấy khi tăng nguồn lực tài chính tư nhân sẽ tạo ra thêm 
nhiều việc làm hơn cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước tạo ra khoảng hơn 
288.000 việc làm mới mỗi năm. Những việc làm được tạo ra bởi khu vực tư nhân này đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc tiếp nhận người lao động mới gia nhập vào thị trường lao động mỗi năm. 
Điều này thậm chí còn trở nên quan trọng hơn khi thực tế cho thấy rằng các doanh nghiệp nhà 
nước ngày càng đóng vai trò kém quan trọng hơn trong vai trò tạo việc làm. Chắc chắn rằng nếu 
không có số việc làm do các doanh nghiệp tư nhân tạo ra trong giai đoạn này, 3,35 triệu người có 
thể đã bị thất nghiệp hoặc có thể bắt buộc phải làm các công việc kém hiệu quả hơn, bị trả lương 
thấp hơn trong khu vực nông nghiệp hoặc khu vực khác. Ngoài các doanh nghiệp tư nhân, thì đa 
số người lao động tại Việt Nam làm việc cho các hộ kinh doanh cá thể các doanh nghiệp có quy 
mô nhỏ và siêu nhỏ. Đây là khu vực việc áp dùng khoa học công nghệ vẫn còn hạn chế, do đó lao 
động phổ thông vẫn chiếm một số lượng lớn và quan trọng. Trong khi đó ở Việt nam có tới 2/3 số 
doanh nghiệp là siêu nhỏ và ¼ số doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ. Do đó có thể thấy khu vực 
kinh tế tư nhân vẫn là giải pháp hiệu quả trước mắt để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao 
động tại Việt Nam.

4.3 Một số khuyến nghị

Để kích thích việc thu hút khối lượng lớn đầu tư tư nhân trong nước vào các lĩnh vực ưu tiên 
để góp phần tích cực hơn vào việc giải quyết vấn đề việc làm cả về số lượng và chất lượng. Nghiên 
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cứu đưa ra một số đề xuất khuyến nghị:

Thứ nhất, cần có một chính sách khẳng định rõ ràng về việc các doanh nghiệp tư nhân trong 
nước sẽ là trụ cột của nền kinh tế quốc dân và của năng lực cạnh tranh quốc gia. Với khu vực 
DNNN ngày một chiếm tỷ trọng nhỏ hơn do quá trình cải cách DNNN, rõ ràng là khu vực doanh 
nghiệp tư nhân cần phải tăng trưởng nhanh hơn, hiệu quả hơn, với năng suất cao hơn nhằm tránh 
tình trạng nền kinh tế sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực 
hộ kinh doanh có mức năng suất thấp hơn.  

Thứ hai, phát huy tiềm năng của khu vực hộ kinh doanh bằng các biện pháp thích hợp sẽ có 
ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất của khu vực kinh tế tư 
nhân Việt Nam.  Các nỗ lực nhằm khuyến khích hộ kinh doanh đăng ký thành doanh nghiệp là 
hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, các nỗ lực đó cần được thực hiện trên cơ sở cân nhắc một cách thận 
trọng thực tế là phần lớn các hộ kinh doanh là có quy mô siêu nhỏ và chủ yếu hoạt động vì mục 
đích mưu sinh. Cần thực hiện một số những cải cách về quy định pháp luật nhằm xác định một 
hình thức doanh nghiệp, hình thức pháp lý phù hợp nhất để hộ kinh doanh có thể chuyển đổi sang, 
với nguyên tắc là hình thức pháp lý đó phải đảm bảo được chi phí hoạt động, chi phí tuân thủ pháp 
lý, chi phí thuế ở mức thấp nhất, hợp lý nhất đối với bản chất và quy mô hoạt động của hộ kinh 
doanh như hiện nay. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hình thức doanh nghiệp cá thể/doanh nghiệp 
một chủ (sole proprietorship) là hết sức phù hợp đối với các hộ kinh doanh của Việt Nam, và hình 
thức này nên tiếp tục được nghiên cứu và áp dụng nhằm hỗ trợ cho quá trình cải cách khu vực hộ 
kinh doanh, khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp ở Việt Nam, 
qua đó khu vực này có thể đóng góp mạnh mẽ hơn cho việc tăng năng suất và thịnh vượng của khu 
vực kinh tế tư nhân trong tương lai. 

Thứ ba, các biện pháp nhằm xử lý hiện tượng thiếu vắng các doanh nghiệp quy mô vừa 
(the missing middle) cần được hỗ trợ bởi các biện pháp và chính sách nhằm thúc đẩy tích tụ vốn, 
khuyến khích sự tăng trưởng về quy mô của các doanh nghiệp tư nhân. Các biện pháp chính sách 
cần chú trọng khuyến khích quá trình tích tụ vốn bằng nguồn nội lực và bằng các phương thức mua 
bán, sát nhập, đầu tư cổ phiếu…

Thứ tư, chính sách phát triển doanh nghiệp cần ưu tiên vào việc nâng cao năng lực của doanh 
nghiệp tư nhân trong việc ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ. Công nghệ có thể được 
chuyển giao từ nước ngoài hoặc từ khu vực doanh nghiệp FDI. Việc ứng dụng, nhận chuyển giao 
công nghệ một cách có chiến lược, kiên trì, liên tục và thông minh sẽ dẫn đến tích lũy về bí quyết, 
công nghệ, kiến thức và sau đó là sáng tạo và phát minh, sáng chế. Các doanh nghiệp tư nhân cũng 
cần được hỗ trợ để đảm bảo việc ứng dụng công nghệ và kiến thức sẽ dẫn đến năng suất cao hơn, 
tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Quá trình tích tụ vốn cũng cần được hỗ trợ bởi các chính sách nhằm 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu và phát triển, tích lũy 
và hình thành kiến thức mới và sáng tạo.
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CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Đình Minh Hiếu*

Lưu Huyền Trang**

TÓM TẮT: Phát triển kinh tế cảng biển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam. Phát triển kinh tế cảng biển giúp tạo động lực phát triển các vùng kinh tế trọng điểm cũng như giúp 
Việt Nam tham gia vào chuỗi dịch vụ vận tải và logistics toàn cầu. Phát triển kinh tế cảng biển chịu tác 
động của rất nhiều yếu tố. Thông qua mô hình hồi quy đơn, kết quả cho thấy sự phát triển của kinh tế 
cảng biển thể hiện thông qua sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển chịu tác động cùng chiều 
với sự thay đổi của GDP, kim ngạch xuất nhập khẩu, giá trị công nghiệp, giá trị nông lâm thủy sản. Do đó, 
việc tập trung vào tăng giá trị của các biến vĩ mô này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của kinh tế cảng 
biển tại Việt Nam trong thời gian tới.

ABSTRACT: Seaport economic development is particularly important for Vietnam’s economic growth. 
Not only does it create motivation for development of key economic region but it also helps Vietnam 
participate in the global logistics and transportation services chain. This type of development is influenced 
by many factors. Using a simple linear regression model, the development of the economy of the seaport 
is affected by the production of goods transported by sea that has the same-dimensional impact on the 
change of GDP, import export turnover, industrial value and the value of agroforestry fisheries. Therefore, 
focusing on increasing the value of these macro variables will further promote the development of seaport 
economy in Vietnam in the future.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; kinh tế cảng biển tại Việt Nam; GDP; kim ngạch xuất nhập khẩu; giá trị công nghiệp; giá trị 
nông lâm nghiệp và thủy sản; sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển.

Keywords: Foreign direct investment; Seaport economy in Vietnam; GDP Import and export turnover; Industrial value: agriculture, 
forestry and seafood in Viet Nam; Output of goods through Viet Nam’s seaport

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào thương mại quốc tế. Sự phát 
triển của thương mại quốc tế được tổng kết là do giảm quan trọng của chi phí thương mại nhờ các 
thay đổi chính sách (như thuế quan) và công nghệ (vận tải và thông tin). Trong đó sự phát triển của 
dịch vụ vận tải giao nhận được xem là chất xúc tác quan trọng cho hoạt động thương mại quốc tế. 
Vận tải đường biển là hình thức vận chuyển quan trọng nhất trong các phương thức vận tải quốc 
tế, đặc biệt là loại hình vận chuyển đường biển quốc tế container. Khối lượng hàng hóa chuyên chở 
bằng đường biển chiếm tỷ trọng khoảng 80% tổng khối lượng chuyên chở quốc tế của tất cả các 

*     Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

** Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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hình thức vận chuyển. Do đó, việc phát triển kinh tế cảng biển có ý nghĩa quan trọng trong việc 
tăng cường thông thương hàng hóa giữa các quốc gia từ đó thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.

Tình hình vận tải hàng hóa bằng đường biển

Thương mại cảng biển toàn cầu tăng trưởng khá tốt trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017 
nhờ vào kết quả khả quan của nền kinh tế thế giới. Theo thống kê lượng hàng hóa được vận chuyển 
ở cảng đạt 4% (2017) với tổng lưu lượng vận chuyển đạt 10,7 tỉ tấn (tăng thêm 411 triệu tấn) bằng 
½ lượng hàng hóa khô giao nhận. Thương mại hàng hóa bằng container năm 2017 tăng 6,4% sau 
hai năm duy trì ở mức khá thấp trước đó. Hàng rời tăng 4,0% từ mức 1,7% năm 2016, trong khi 
khối lượng vận chuyển dầu thô giảm xuống mức 2,4%. Sự suy giảm của các nhà xuất khẩu của tổ 
chức các nước xuất khẩu dầu được bù đắp bởi sự gia tăng của luồng hàng hóa từ khu vực Đại Tây 
Dương sang châu Á. Xu hướng này tạo ra một cục diện mới cho luồng di chuyển của hoạt động 
vận tải đường biển quốc tế, thay vì chỉ tập trung các sản phẩm dầu mỏ ở Tây Á, hàng hóa sẽ được 
phân bổ đều đi khắp châu Á. Từ đó tạo điều kiện khai thác các lợi thế về kinh tế cảng biển ở các 
quốc gia châu Á. 

Theo đánh giá của UNTACD, triển vọng phát triển đối với ngành cảng biển là tương đối khả 
quan. Dù khối lượng hàng hóa đường biển năm 2018 có sự giảm nhẹ do ảnh hưởng của chiến tranh 
thương mại Mỹ Trung, nhưng với sự gia tăng của các FTA thế hệ mới, hoạt động xuất nhập khẩu 
sẽ lấy được đà tăng trưởng với một cục diện mới. Cùng với xu hướng phát triển tích cực của kinh 
tế toàn cầu mà UNTACD dự đoán là tăng 3,8% cho giai đoạn 2018-2023, khối lượng hàng hóa ở 
tất cả các khu vực sẽ tăng lên, đặc biệt là mức độ container hóa và khối lượng hàng rời được kỳ 
vọng đạt mức cao kỷ lục thay cho phần giảm của vận tải xăng dầu. 

Bên cạnh đó cùng với yêu cầu ngày một cao của nhu cầu vận tải bằng đường biển, các dịch 
vụ liên quan cũng có nhiều sự thay đổi, tạo ra một xu hướng trong vận tải thương mại. Cụ thể: Mức 
độ container hóa ngày càng cao hơn; Xu hướng tập trung vào vận tải đa phương thức; Quy trình 
quản lý chuỗi cung ứng ngày càng tinh vi và hiện đại do mức độ sử dụng công nghệ thông tin trong 
xử lý bốc dỡ, theo dõi hàng hóa ngày càng nhiều hơn; Áp dụng việc giao nhận một điểm, tạo khu 
thương mại tự do và hình thành cùng một lúc các khu phân phối hàng hóa (Distripart) để biến cảng 
biển lớn thành cảng tổng hợp và trung tâm chuyển tải hàng hóa của khu vực và của cả thế giới; Các 
cảng hàng hóa được xem như chất xúc tác cho thương mại và phát triển kinh tế

2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM

2.1 Đặc điểm hệ thống cảng biển tại việt nam

Vị trí địa lý thuận lợi - lợi thế ngành cảng biển Việt Nam

Việt Nam có vị trí nằm ngay cạnh Biển Đông - một cầu nối thương mại đặc biệt quan trọng 
trên bản đồ hàng hải thế giới, giúp trung chuyển hàng hóa từ Châu Á đến các châu lục khác. Việt 
Nam còn sở hữu 3.260km đường bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh nước sâu, gần tuyến đường hàng 
hải quốc tế. Về cảng biển, các khu vực cảng biển của Việt Nam đều ở vị trí địa lý quan trọng giúp 
kết nối châu Á với các tuyến vận tải quốc tế. Tính đến nay Việt Nam đang có 49 cảng biển, 166 bến 
cảng và 330 cầu cảng cho tàu neo đậu với tổng chiều dài gần 40km. Các cảng biển nằm tập trung 
ở khu vực miền Nam với 23 cảng, miền Trung 20 cảng và miền Bắc chỉ có 6 cảng.
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Hệ thống cảng biển Việt Nam phân tán 

Chính sách quy hoạch cảng biển không hợp lý khiến cho Việt Nam trở thành thị trường cảng 
container phân tán nhất trên thế giới.  Các chủ đầu tư chỉ tập trung phát triển nhiều cảng nhỏ ở 2 
khu vực cảng Cái Mép -Tp HCM và Cái Lân - Hải Phòng. Tuy nhiên thiết kế của các cảng chưa 
hợp lý ảnh hưởng đến việc xử lý hàng hóa trung chuyển, không thể chuyên chở hiệu quả những 
container nhận từ tàu gom sang tàu mẹ vì bến không đủ chiều dài cho cả hai tàu, hoặc khi tàu gom 
và tàu mẹ nằm ở các cảng khác nhau, không có đường nối. Hệ thống cảng phân tán dẫn đến sự 
thiếu hiệu quả và đầu tư lãng phí lớn cho các hạng mục bổ sung cơ sở hạ tầng trên đất liền để kết 
nối các cảng biển; tăng chi phí nạo vét, bảo trì kênh lạch để tàu ra vào thuận tiện tới vị trí trong 
cảng. Hàng hóa bị phân tán, cản trở việc phát triển các cảng trung tâm có cơ sở hạ tầng logistics 
tập trung. Cũng chính điều này đã dẫn đến tình trạng phân tán các dịch vụ logistics như cảng ICD, 
bãi container rỗng, hãng vận tải đường bộ, đơn vị dịch vụ hải quan… Các chủ hàng và hãng vận tải 
biển cũng bị đội chi phí do phải đăng ký nhiều điểm giao nhận hàng hay tàu bè phải ra vào nhiều 
cảng tại cùng một địa điểm, dẫn đến các khu vực như hệ thống cảng biển tại TP. Hồ Chí Minh và 
Hải Phòng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

2.2 Vai trò của phát triển kinh tế cảng biển tại việt nam

Vai trò của kinh tế biển đã được khẳng định trong Nghị Quyết số 09 về “Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa X), với mục tiêu tổng quát là 
phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh. Trong đó, kinh tế hàng hải được xếp vào ưu tiên 
số 2 trong phát triển các ngành kinh tế biển. Trọng tâm của kinh tế hàng hải đó là khai thác có hiệu 
quả các cảng biển và dịch vụ vận tải biển, tạo ra giá trị kinh tế tối ưu làm nền tảng cho các hoạt 
động liên quan tới hàng hải. Nhìn lại chặng đường phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam trong 
thời gian qua, hạ tầng cảng biển đã được nâng cấp lên về nhiều mặt, là động lực quan trọng giúp 
kinh tế biển ngày một phát triển. Vai trò của kinh tế cảng biển được thể hiện qua việc hệ thống cảng 
biển gắn liền với các trung tâm, các vùng kinh tế lớn của cả nước, đây là đầu mối phục vụ xuất 
nhập khẩu hàng hóa và tạo động lực phát triển cho toàn vùng. Cụ thể như cảng biển Quảng Ninh, 
Hải Phòng gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; cảng biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Dung 
Quất, Quy Nhơn gắn với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; cảng biển Tp. Hồ Chí Mình, Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Đồng Nai gắn với vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ; cảng biển Cần Thơ, An Giang 
gắn với vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng song Cửu Long. Những lợi ích của phát triển hệ thống 
cảng biển tạo ra cho các vùng kinh tế này đó là giúp phát triển hàng loạt các loại hình thương mại 
dịch vụ đi kèm với như dịch vụ vận tải giao nhận quốc tế, logistic, dịch vụ xuất nhập khẩu…; từ 
đó tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân tại địa bàn cũng như các khu vực lân cận. Bên cạnh 
đó, các cảng biển được đầu tư với quy mô lớn hiện đại như Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng đang 
thực hiện vai trò cảng cửa ngõ quốc tế và đảm nhận chức năng trung chuyển thu hút được sự quan 
tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Sự xuất hiện của các nhà khai thác cảng biển chuyên nghiệp 
quốc tế, các hãng tàu lớn đã tạo ra sức cạnh tranh trong ngành này. Điều này đã tác động tới việc 
nâng cao trình độ và chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp vận tải trong nước. Đây là tiền đề 
đưa cảng biển Việt Nam trở thành mắt xích trong chuỗi vận tải, logistics toàn cầu. 
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Như vậy có thể thấy phát triển kinh tế cảng biển có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh 
tế Việt Nam. Do đó, trong nghiên cứu này tác giả xem xét các nhân tố tác động tới việc phát triển 
kinh tế cảng biển để từ đó đưa ra những đề xuất để nâng cao hơn nữa những đóng góp của ngành 
này đối với nền kinh tế.
3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu của M.Porter, Macmillan (1990) về lý thuyết năng lực cạnh tranh, khi trả lời cho 
câu hỏi “Tại sao một quốc gia gặt hái được thành công quốc tế trong một ngành công nghiệp nhất 
định?”, M.Porter cho rằng câu trả lời nằm trong bốn thuộc tính lớn của một quốc gia. Bốn thuộc 
tính này, tạo thành một hệ thống “hình thoi” tự củng cố lẫn nhau, bao gồm: các điều kiện về yếu 
tố sản xuất; các điều kiện về cầu; các ngành hỗ trợ và liên quan có tính cạnh tranh quốc tế; chiến 
lược doanh nghiệp, cấu trúc và đặc tính của môi trường cạnh tranh trong nước.

Dựa trên lý thuyết này có thể nói để xem xét phát triển kinh tế cảng biển cần tìm hiểu một 
cách đầy đủ bốn thuộc tính tác động tới năng lực của ngành cảng biển tại Việt Nam. Tại Việt Nam, 
nghiên cứu của nhóm nghiên cứu của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (2010) về ngành cảng 
biển Việt Nam, đã chỉ ra các yếu tố tác động tới ngành cảng biển của Việt Nam gồm có dòng vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ở một số ngành lĩnh vực cụ thể là nhân tố đẩy mạnh lượng hàng hóa vận chuyển bằng 
đường biển, từ đó góp phần quan trọng phát triển ngành cảng biển Việt Nam.

Phạm Thị Thu Hằng (2016), nghiên cứu về các nhân tố tác động tổng lượng hàng container 
thông qua cảng biển Việt Nam. Trong các nhân tố thì có thể nhận thấy lượng hàng container thông 
qua cảng Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tổng giá trị công nghiệp. Đây cũng được xem 
là nghiên cứu khá đầy đủ về ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế tới sản lượng hàng hóa qua cảng 
biển Việt Nam. Tuy nhiên mô hình lấy chuỗi thời gian ngắn nên việc kết luận của nghiên cứu về 
cơ bản mới chỉ đúng trong giai đoạn 2000 -2015.

Trong bài này, tác giả tiếp tục nghiên cứu các nhân tố kinh tế tác động tới sản lượng hàng 
hóa qua cảng trong chuỗi thời gian dài hơn từ 1996-2018 để đưa ra được cái nhìn khái quát hơn.
4. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM 
4.1 Xây dựng mô hình

Từ cơ sở tham khảo các nghiên cứu trước đó về phân tích tác động của các biến kinh tế vĩ mô 
như GDP, kim ngạch xuất nhập khẩu (IMEX), giá trị công nghiệp (IND), giá trị nông lâm nghiệp 
và thủy sản (AFS) và FDI tới sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển (OGS). Sản lượng hàng hóa 
thông qua cảng biển được tác giả sử dụng đại diện cho chỉ số phát triển của kinh tế cảng biển tại 
Việt Nam. Như vậy mô hình có 5 biến biến độc lập là GDP, IMEX, IND, AFS, FDI và biến phụ 
thuộc OGS. Do các biến độc lập có mối liên hệ trực tiếp và tương tác qua lại với nhau. Nên tác 
giả sẽ xem xét tác động 1-1 của từng nhân tố tới sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển (OGS) 
thông qua các phương trình:

lnOGS=β0+β1.lnGDP+ε1
lnOGS=α0+ α1.lnIMEX+ε2
lnOGS=γ0+ γ1.lnIND+ε3
lnOGS=θ0+ θ1.lnAFS+ε4
lnOGS=δ0+ δ1.lnFDI+ε5
Trong đó ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 là biến đại diện cho các yếu tố ngoài mô hình
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Bài nghiên cứu sử dụng dạng logarit hóa của sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển và các 
nhân tố kinh tế còn lại. Việc sử dụng logarit cho các biến để ước tính độ co giãn thích hợp cho mục 
đích so sánh.

Bên cạnh đó, trong mô hình định lượng của nghiên cứu này, sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ 
mô khác sẽ không được xét đến. Điều đó không có nghĩa kết quả phủ nhận tác động của các yếu 
tố vĩ mô này đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển, mà nghiên cứu chỉ tập trung vào sự ảnh 
hưởng từ GDP, IMEX, IND, AFS và FDI đến biến số OGS.

4.2 Xây dựng giả thuyết

Dựa trên những kết quả nghiên cứu trước và kinh nghiệm từ thực tế, nghiên cứu đưa ra các 
giả thuyết sau: GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài; tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, giá trị nông 
lâm thủy sản, giá trị công nghiệp đều tác động tích cực đến chỉ số OGS.

4.3 Số liệu, kết quả ước lượng và kiểm định mô hình

Dữ liệu dụng trong nghiên cứu được thu thập từ năm 1995 đến năm 2018. Số liệu được sử 
dụng là loại số liệu thứ cấp được tổng hợp từ Niên giám thống kê các năm, các số liệu thống kê từ 
Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP).

Mô tả biến độc lập

Hình 1: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
Việt Nam giai đoạn 1995 - 2018 (Đơn vị: 

Triệu USD)

Hình 2: Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam 
giai đoạn 1995 - 2018 (Đơn vị: Tỉ đồng)

Hình 3: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
vào Việt Nam giai đoạn 1995 - 2018 (Đơn vị: 

Tỉ đồng)

Hình 4: Tổng giá trị nông, lâm và thủy sản 
Việt Nam giai đoạn 1995 - 2018 (Đơn vị: Tỉ 

đồng)
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Hình 5: Tổng giá trị công nghiệp Việt Nam 
giai đoạn 1995 - 2018 (Đơn vị: Tỉ đồng)

Nguồn: Niên giám thống kê - Tổng cục Thống kê

Nhận xét:

+ Tổng giá trị công nghiệp và GDP Việt Nam có xu hướng tăng dần đều qua các năm.

+ Tổng giá trị nông, lâm thủy sản Việt Nam nhìn chung có xu hướng tăng và tăng mạnh trong 
giai đoạn 2008 - 2012.

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu vào Việt Nam có sự biến động từ năm 1995 đến 2018 nhưng chỉ 
giảm trong giai đoạn 2008 - 2009 và tăng nhanh trong giai đoạn 2009 đến 2018.

+ Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có sự biến động qua các năm. Đặc biệt tăng 
mạnh từ năm 2006 đến 2008 và 2012 đến 2016, giảm ở một vài năm như 1997, 2008 và 2011.

Mô tả biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc là sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Viêt Nam (Đơn vị 1000 tấn). 
Nhìn chung sản lượng hàng hóa có xu hướng tăng đều qua các năm và tăng mạnh trong giai đoạn 
2013 - 2017.

Hình 6: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam giai đoạn 1995 - 2018

Nguồn: Niên giám thống kê - Tổng cục Thống kê
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4.4 Kết quả chạy hồi quy

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu thời gian bằng kiểm định ADF ta thấy các biến IND, 
FDI, GDP, IMEX, AFS, OGS đều dừng với mức ý nghĩa 5%. 

Bảng 1: Tổng kết hồi quy các biến

STT BIẾN HỆ SỐ CHẶN HỆ SỐ GÓC R2
1 LnIND 3,326679 0,6148483 0,9775
2 LnIMEX 3,833427 0,7170287 0,9798
3 LnGDP -23,83185 1,803533 0,9901
4 LnAFS 03728765 0,904459 0,9452
5 LnFDI 3,693108 0,95557 0,8247

Sau khi kiểm tra hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi (PSSS) ta thấy mô 
hình không có hiện tượng PSSS thay đổi, hiện tượng tự tương quan. Do vậy, ta sử dụng mô hình 
OLS là phù hợp.

Thảo luận kết quả:

+ Kết quả cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP có tác động cùng chiều với khối lượng hàng 
hóa thông qua cảng biển. Cụ thể, khi GDP tăng 1% thì OGS tăng 180%. Như vậy, GDP góp phần 
đáng kể vào sự gia tăng của chỉ số OGS tại Việt Nam khi sự gia tăng của tổng hàng hóa sản xuất ra 
trong lãnh thổ Việt Nam sẽ dẫn tới sự ra tăng của sản lượng hàng hóa có thể xuất khẩu 

+ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến khối lượng 
hàng hóa thông qua cảng biển. Khi các yếu tố khác không thay đổi thì khi IMEX tăng 1% thì OGS 
tăng 71,70 %. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển chiếm tới 2/3 tổng số hàng hóa 
xuất nhập khẩu do đó kim ngạch xuất nhập khẩu tăng dẫn làm tăng sản lương hàng hóa qua cảng 
biển.

+ Giá trị công nghiệp có tác động cùng chiều với khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển. 
Kết quả này phù hợp với thực tế hiện nay, khi sự gia tăng của giá trị các mặt hàng công nghiệp 
đây là mặt hàng có tỷ trọng xuất nhập khẩu khá lớn ở Việt Nam hiện nay. Do phần lớn các doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là trong lĩnh vực công nghiệp. Hàng hóa công nghiệp 
thường vận chuyển với khối lượng lớn hoặc dưới dạng các dây chuyền sản xuất, đo dó phương tiện 
vận tải bằng đường biển là lựa chọn hợp lý cho nhóm ngành hàng này.

+ Giá trị nông lâm nghiệp và thủy sản có tác động tích cực đến khối lượng hàng hóa thông 
qua cảng biển. Do hàng hóa nông lâm thủy sản có giá trị gia tăng thấp, việc lựa chọn các phương 
thức vận chuyển khác có thể làm tăng chi phí vận chuyển, doanh nghiệp sẽ thu được lời ít. Vận tải 
đường biển kết hợp với các công nghệ bảo quản hiện đại là phương thức giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm chi phí và đảm bảo lợi nhuận.

+ FDI có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến khối lượng hàng hóa thông qua cảng 
biển. Có thể nói hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia nhận đầu tư nói 
chung phát triển mạnh là nhờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi thực hiện đầu tư, 
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các nhà đầu tư nước ngoài thường phải đưa dây chuyền công nghệ thậm chí là các nguyên vật liệu 
vào nước nhận đầu tư, do đó đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu bằng đường biển. Bên cạnh đó, đa số 
các nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam là nước gia công, sau khi sản xuất, thành phẩm sẽ được xuất đi 
thị trường quốc tế. Theo đó hoạt động xuất khẩu qua đường biển sẽ tăng lên khi nguồn vốn FDI 
gia tăng.

Một số đề xuất:

Từ kết quả nghiên cứu trên, để nâng cao hiệu quả của kinh tế cảng biển trong thời gian tới, 
tác giả đưa ra một số đề xuất sau:

Thứ nhất, có thể thấy kinh tế cảng biển sẽ được đẩy mạnh khi có sự gia tăng của các nhân tố 
vĩ mô. Do đó để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của hệ thống cảng biển tại Việt Nam, Chính phủ 
cần có các biện pháp để nâng cao giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh sự phát triển của các 
ngành đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, nông lâm thủy sản, đây cũng là cơ sở để nâng cao giá trị 
GDP của cả nước. Để có được những kết quả tích cực trong những lĩnh vực trên thì việc cải thiện 
môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được xem là lời giải cho bài toán này. 
Kết luận của nhiều nghiên cứu đã khẳng định sự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ dẫn tới 
sự phát triển của các ngành kinh tế đặc biệt là ngành công nghiệp, và đây cũng là nhân tố trực tiếp 
giúp gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu quốc gia.

Thứ hai, cần thực hiện quy hoạch lại hệ thống các cảng theo thực tế yêu cầu về vận chuyển 
hàng hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện phân luồng giao thông hợp lý giữa các cảng. 
Với những cảng không đáp ứng và phát huy hiệu quả, tiến hành cải tạo hoặc chuyển giao công 
năng.

Thứ ba, chú trọng vào đầu tư cơ sở hạ tầng, cụ thể tích cực đầu tư các trang thiết bị theo yêu 
cầu chung về giao nhận vận tải đường biển, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng 
và số lượng trong quá trình thực hiện dịch vụ. Đặc biệt chú trọng tới việc ứng dụng công nghệ vào 
khai thác dịch vụ biển.

5. KẾT LUẬN

Bài nghiên cứu đã chỉ ra được những sự phát triển của kinh tế cảng biển được đánh giá thông 
qua lượng hàng hóa vận chuyển bằng container bị ảnh hưởng bởi các nhân tố: tổng sản phẩm quốc 
nội GDP, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, giá trị công nghiệp, giá trị nông lâm nghiệp và thủy sản 
và lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến tổng 
lượng hàng container có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho công tác dự báo lượng hàng thông qua 
cảng Việt Nam, thay vào việc chỉ dựa vào xu thế của lượng hàng để dự báo thì có thể căn cứ vào 
mô hình hồi quy sản lượng theo các nhân tố. Tuy nhiên, bài nghiên cứu vẫn còn hạn chế do điều 
kiện thu thập số liệu nên nhóm nghiên cứu mới chỉ sử dụng số liệu từ năm 1995 - 2018, do đó mẫu 
nghiên cứu chưa đủ lớn. Bên cạnh đó, dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp từ các nguồn khác nhau 
từ trong nước đến nước ngoài nên không tránh khỏi sai lệch. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu 
dự kiến mở rộng thêm để kiểm chứng tác động của các nhân tố tới sản lượng hàng hóa thông qua 
cảng tại các khu vực cảng biển lớn tại Việt Nam để đưa ra được đánh giá một các cụ thể, chính xác 
và hiệu quả hơn.
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH DOANH BỀN VỮNG 
TRONG NGÀNH DU LỊCH

Võ Thị Vân Khánh*

 

TÓM TẮT: Bài viết tập trung mô tả tổng quan nghiên cứu một lý thuyết về kinh doanh bền vững, và đi sâu 
vào kinh doanh bền vững trong ngành du lịch. Các vấn đề được đề cập bao gồm tổng quan về khái niệm, 
thái độ đối với kinh doanh bền vững, những lợi ích cũng như rào cản đối với kinh doanh bền vững trong 
ngành du lịch.

Từ khóa: Nghành du lịch, kinh doanh bền vững.

1. GIỚI THIỆU

Thuật ngữ “phát triển bền vững” được định nghĩa lần đầu tiên vào những năm 1980 trong báo 
cáo của Brundtland. Ngành du lịch cũng thừa kế khái niệm phát triển bền vững, nhưng định nghĩa 
về phát triển bền vững vẫn tiếp tục được thảo luận và nghiên cứu rộng rãi (Sharpley, 2000). Định 
nghĩa khó khăn và sự phức tạp liên quan đã được nêu bật như một rào cản để chuyển khái niệm 
phát triển bền vững thành hành động chính xác và thực tiễn kinh doanh bền vững cho ngành du 
lịch (Horobin và Long, 1996).

Tuy nhiên, ngành du lịch và đặc biệt là ngành công nghiệp lưu trú đã thừa nhận những lời phê 
bình về sự đóng góp của họ đối với sự cạn kiệt tài nguyên không bền vững (Mowforth và Munt, 
2009). Thông qua sáng kiến   tự nguyện và tự điều chỉnh, ngành công nghiệp dự định khuyến khích 
thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững. Cho dù động lực này dựa trên ý thức trách nhiệm 
đạo đức, lợi ích cá nhân của công ty hay đơn giản là để ngăn chặn quy định theo luật định vẫn còn 
gây tranh cãi (Miller và Twining-Wards, 2005).

Vì thái độ được cho là có liên quan đến hành vi và hành động, thái độ của các nhà quản lý 
doanh nghiệp đối với sự bền vững và trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững phải chịu sự 
điều tra thường xuyên của các nhà nghiên cứu. Cho đến nay, những nghiên cứu trước đây cho 
thấy rằng không có thỏa thuận nào cho dù trách nhiệm chính đối với sự phát triển bền vững nên 
thuộc về công chúng hay khu vực tư nhân (Bramwell và Alletorp,2001). Về mặt tư tưởng, một 
cách tiếp cận có sự tham gia bao gồm không chỉ ngành công nghiệp và chính phủ mà cả khách 
du lịch và cộng đồng chủ nhà sẽ tạo ra sự hiểu biết toàn diện hơn về du lịch bền vững (Manning, 
1999). Tuy nhiên, giao tiếp giữa khu vực công và tư thường không hiệu quả (Dewhurst và 
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Thomas, 2003). Trong các tài liệu rộng hơn, nhận thức và đặc biệt là nhu cầu của khách đối với 
các hoạt động kinh doanh bền vững trong ngành lưu trú thường xuyên được tranh luận. Mặc dù 
“chủ nghĩa tiêu dùng xanh” được cho là đang gia tăng, nhưng các chủ doanh nghiệp báo cáo 
không có sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng thực tế (Sloan, Legrand và Chen, 2009). Bởi vậy nhu cầu 
đặt ra cần có cái nhìn khái quát và phù hợp về kinh doanh bền vững trong ngành du lịch. Nghiên 
cứu này thực hiện dựa trên việc tổng quan tài liệu để thấy rõ hơn nội dung của kinh doanh bền 
vững trong ngành lưu trú.

2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ DU LỊCH BỀN VỮNG       

Mối quan tâm ngày càng tăng đối với môi trường, tài nguyên và công bằng xã hội trong 
những năm 1980 đã dẫn đến khái niệm phát triển bền vững (Mowforth và Munt, 2009), được định 
nghĩa là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không bao gồm khả năng của các thế hệ 
tương lai để đáp ứng nhu cầu của chính họ” (WCED, 1987, trang 43) được thực hiện bởi “Báo 
cáo Brundtland”. Dựa trên báo cáo này, Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hiệp Quốc (UNWTO) đã 
định nghĩa du lịch bền vững là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và khu vực chủ 
nhà hiện tại đồng thời bảo vệ và tăng cường cơ hội cho tương lai”. Dự kiến   sẽ dẫn đến việc quản 
lý tất cả các nguồn lực theo cách mà các nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ có thể được đáp ứng 
trong khi duy trì tính toàn vẹn văn hóa, các quá trình sinh thái thiết yếu, đa dạng sinh học và các 
hệ thống hỗ trợ cuộc sống (Inskeep, 1998 trang 21).

Các định nghĩa về phát triển bền vững cũng như du lịch bền vững đã là vấn đề tranh luận của 
nhiều học giả (Sharpley, 2000). So sánh khái niệm phát triển bền vững và các nguyên tắc cơ bản 
của nó về cách tiếp cận toàn diện, tương lai và công bằng với bản chất của du lịch Sharpley (2000) 
cho rằng có sự không thống nhất giữa hai khái niệm này. Do đó, một số tác giả kêu gọi phân biệt 
giữa du lịch bền vững và du lịch trong bối cảnh phát triển bền vững.

Cho đến nay, không có định nghĩa toàn diện, bao quát và được chấp nhận rộng rãi về du lịch 
bền vững đã được xác định (Mowforth và Munt, 2009). Mowforth và Munt (2009 trang 100) cho 
rằng ‘không có bản chất thực sự tuyệt đối của tính bền vững’. Cách tiếp cận hội tụ của Clarke 
(1997) tập trung vào mục tiêu cuối cùng là bền vững cho tất cả các hình thức du lịch, theo đó 
phong trào chung theo đúng hướng là quan trọng nhất. Sự thay đổi liên tục của khái niệm đòi hỏi 
phải điều chỉnh sự hiểu biết của chúng ta với hệ thống phát triển bền vững và phát triển bền vững 
(Farrell và Twining-Ward, 2005).

Do những cách hiểu khác nhau, nhiều quan niệm sai lầm về du lịch bền vững đã xuất hiện 
(Butler, 1998). Nhận thức và cách hiểu khác nhau giữa các bên liên quan khiến cho việc chuyển 
khái niệm thành hành động có ý nghĩa trở nên khó khăn (Horobin và Long, 1996), điều này bị ảnh 
hưởng nhiều hơn bởi sự mất cân bằng về trọng lượng và quyền lực trong việc ra quyết định giữa 
các bên liên quan (Mowforth và Munt, 2009). Do đó, du lịch bền vững nên được xác định thông 
qua cách tiếp cận có sự tham gia, liên quan đến ngành công nghiệp, khách du lịch và cộng đồng 
chủ nhà hoặc khu vực để xác định các giá trị và chỉ số bền vững (Manning, 1999).

2.1 Tính bền vững trong ngành du lịch           

Ngành du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên toàn thế giới đã bị chỉ 
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trích vì các hoạt động không bền vững như khai thác môi trường và dân số địa phương; ít cam kết 
với các điểm đến cụ thể; kiểm soát thông qua các tập đoàn xuyên quốc gia lớn; lập kế hoạch không 
bền vững các yếu tố vật lý, ít hành động để nâng cao nhận thức và thực hiện các sáng kiến   bền 
vững chỉ để công khai tốt và giảm chi phí (Mowforth và Munt, 2009). Ngành công nghiệp cũng bị 
cáo buộc về động lực mạnh mẽ của nó là tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn thay vì bền vững lâu dài 
(Mowforth và Munt, 2009). Bansal (2002 trang 124) lập luận rằng “các mục tiêu của tổ chức gắn 
liền với hiệu quả kinh tế, không phải hiệu quả môi trường hay công bằng xã hội” và “định hướng 
này có thể hiểu được khi cho rằng thời gian của một công ty ngắn hơn đáng kể so với xã hội”. Tuy 
nhiên, có nhiều ví dụ về thực hành môi trường tốt liên minh với lợi nhuận (Mowforth và Munt, 
2009).

2.2. Tự điều chỉnh ngành           

Để đạt được sự bền vững cao hơn trong ngành du lịch, các công cụ hành động chính 
bao gồm thực thi luật pháp và các quy định cũng như các tiêu chuẩn và sáng kiến   tự nguyện 
(Bohdanowicz, Simanic và Martinac, 2005). Tuy nhiên, tính chất phân tán và liên ngành cao của 
ngành du lịch thường đưa ra những thách thức đối với các quy định của chính phủ và việc thực thi 
của họ. Cụ thể, quy định về tính bền vững là khó khăn do sự phức tạp của khái niệm (Mowforth và 
Munt, 2009). Do đó hầu hết các nước dựa vào trách nhiệm về phát triển bền vững thông qua tự quy 
định (Bramwell và Alletorp, 2001). Các kỹ thuật phổ biến nhất để đáp ứng tầm quan trọng ngày 
càng tăng của tính bền vững là CSR(Corporate Social Responsibility-trách nhiệm xã hội doanh 
nghiệp); Kiểm toán môi trường; Chứng nhận sinh thái; và quy tắc ứng xử. 

Những người ủng hộ tự điều chỉnh ngành công nghiệp cho rằng nó có thể tăng cường sự 
sáng tạo để giải quyết các vấn đề và thách thức các doanh nghiệp vượt quá tiêu chuẩn tối thiểu 
(Hjalager, 1996). Tự điều chỉnh được thúc đẩy vì hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn các hoạt động 
không bền vững vì lợi ích của các công ty phải chịu trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp đạo đức 
sẽ giới thiệu các hoạt động kinh doanh bền vững được cho là phù hợp với xã hội và môi trường 
(Bramwell và Alletorp, 2001). Tuy nhiên, việc phát triển động cơ đạo đức của các công ty từ lợi 
ích cá nhân của họ đối với lợi ích được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh bền vững là rất khó 
khăn (Cannon, 1994). 

3. THỰC TIỄN KINH DOANH BỀN VỮNG

3.1 Định nghĩa về thực hành kinh doanh bền vững           

Dựa trên định nghĩa của Landrum và Edwards (2009 trang 4) định nghĩa một doanh nghiệp 
bền vững là “hoạt động vì lợi ích của tất cả các bên liên quan hiện tại và tương lai theo cách đảm 
bảo sức khỏe và sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp và nền kinh tế liên kết của nó, hệ thống xã hội 
và môi trường”. Các doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc giảm tác động môi trường của họ được 
gọi là “doanh nghiệp xanh” trong khi một doanh nghiệp bền vững sẽ tập trung vào cả ba khía cạnh 
bền vững, thường được gọi là “ba điểm mấu chốt”. Các cảnh giới có mối quan hệ mật thiết với 
nhau và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng cần được hiểu (Hitchcock và Willard, 2009). Tuy nhiên, 
thực hiện các sáng kiến   môi trường có thể là bước đầu tiên hướng tới sự bền vững theo mô hình 
bốn bước để phát triển bền vững trong các doanh nghiệp du lịch của Kernel (2005). Các bước đầu 
tiên chủ yếu liên quan đến việc phát triển các quy trình làm sạch môi trường và thực hành quản lý 
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môi trường. Các bước tiếp theo và cuối cùng thách thức các tổ chức tiến xa hơn và bao gồm các 
khía cạnh xã hội và đạo đức cũng như hội nhập trong cộng đồng (Kernel, 2005). Tương tự, mô hình 
giai đoạn bền vững của Dunphy, Griffiths và Benn (2007) xác định các bước khác nhau mà các tổ 
chức có thể thực hiện để đạt được tính bền vững. Giai đoạn cuối cùng được gọi là Tập đoàn duy trì 
‘nơi mà hệ tư tưởng bền vững được tiếp thu với một cam kết cơ bản để tạo điều kiện cho khả năng 
sinh thái của hành tinh và đóng góp vào thực tiễn xã hội công bằng và sự thỏa mãn của con người. 

3.2 Thái độ đối với sự bền vững

Nghiên cứu về thái độ của người quản lý doanh nghiệp là rất cần thiết vì “những rào cản 
nghiêm trọng nhất đối với sự thay đổi trong kinh doanh là theo quan điểm” (Dewhurst và Thomas, 
2003). Lý thuyết hành động lý luận của Ajzen và Fishbein (1980) kết luận rằng mối quan hệ chặt 
chẽ giữa niềm tin, thái độ và ý định hành vi tồn tại, sau đó dẫn đến một số hành vi nhất định. Niềm 
tin và thái độ bị ảnh hưởng và hình thành thông qua áp lực môi trường vĩ mô, mối quan hệ cá nhân, 
giá trị và động lực cá nhân (Ajzen và Fishbein, 1980).

Hobson và Essex (2001) chỉ ra rằng thái độ chung đối với môi trường và việc thực hiện các 
hoạt động kinh doanh bền vững là quan trọng nhất. Tuy nhiên, một số tác giả nhấn mạnh rằng thỏa 
thuận với các tuyên bố rộng thể hiện ý tưởng về tính bền vững là dễ dàng (Dewhurst và Thomas, 
2003). Nhưng những tuyên bố và hành động cụ thể hơn được thực hiện khó đồng ý hơn và một 
khoảng cách nhất định giữa tuyên bố thái độ và sáng kiến   thực tế trở nên rõ ràng (Dewhurst và 
Thomas, 2003).

Các nghiên cứu về thái độ của các doanh nghiệp đối với trách nhiệm đối với sự phát triển 
bền vững cho thấy kết quả trái ngược. Một cuộc khảo sát của các nhà quản lý cấp cao trong ngành 
du lịch Đan Mạch cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp tương đối lớn hơn coi trách nhiệm chính với ngành 
hoặc với ngành hợp tác với chính phủ (Bramwell và Alletorp, 2001). Tuy nhiên, một nghiên cứu 
được thực hiện với các công ty du lịch bên ngoài ở Anh báo cáo rằng đa số cho rằng trách nhiệm 
thuộc về chính phủ quốc gia và chủ nhà chứ không phải với ngành công nghiệp (Forsyth, 1995). Sự 
so sánh của các nghiên cứu này có thể bị hạn chế do các chiến lược kinh doanh tương phản, khung 
thời gian và địa điểm khác nhau.

3.3. Xác định các yếu tố về thái độ           

Nhiều nhà nghiên cứu có ý định hiểu rõ hơn về động cơ và nhận thức của các nhà quản lý 
doanh nghiệp du lịch và điều tra xác định các yếu tố về thái độ của họ đối với sự bền vững, trong đó 
quy mô kinh doanh dường như được nghiên cứu thường xuyên (Dewhurst vàThomas, 2003). Phần 
lớn các doanh nghiệp du lịch có quy mô nhỏ hoặc trung bình, nhưng về mặt toàn cầu, các công ty 
xuyên quốc gia lớn thống trị và kiểm soát sự phát triển của ngành (Swarbrooke, 1999). Các doanh 
nghiệp lớn có thể có nhiều khả năng phát triển các chính sách bền vững để đáp ứng với áp lực thị 
trường và vì lợi ích thương mại (Middleton và Hawkins, 1998). 

Một nghiên cứu về thái độ đặc biệt nhìn vào các nhà quản lý chuỗi khách sạn ở châu Âu đã 
được Bohdanowicz và Martinac thực hiện vào năm 2003. Kết quả của họ cho thấy thái độ rất tích 
cực đối với việc bảo vệ môi trường và thừa nhận tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát 
triển của ngành du lịch. Họ nhấn mạnh tác động đáng kể của ngành khách sạn và tiềm năng của các 
khách sạn và chuỗi khách sạn lớn để thúc đẩy và hỗ trợ sự bền vững của công ty. Một phát hiện thú 
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vị trong nghiên cứu của họ là mức độ nhận thức về môi trường của các chủ khách sạn tương xứng 
với những nỗ lực của ban quản lý chuỗi nhằm phát triển và thực thi các chương trình và chính sách 
môi trường (Bohdanowicz và Martinac, 2003 trang 4). Ngược lại, các khách sạn nhỏ chủ yếu được 
quản lý bởi các chủ sở hữu có thái độ đối với sự bền vững không bị ảnh hưởng bởi các chính sách 
của chuỗi khách sạn mà chủ yếu là các giá trị và niềm tin cá nhân của họ, nhận thức về các mệnh 
lệnh môi trường, động lực và mục tiêu và sự hiểu biết và nhận thức về loại hành động cần thiết 
(Dewhurst và Thomas, 2003).

Một yếu tố quyết định khác về thái độ đối với tính bền vững và trách nhiệm môi trường có 
thểlà điểm đến và là giai đoạn của nó trong vòng đời của khu du lịch. Dựa trên cuộc sống khu vực 
du lịch của Butler (1980), chu kỳ, mô hình thái độ theo chiều dọc của Ioannides (2001) cho thấy 
các chủ khách sạn chỉ thực hiện phương pháp “máy chạy bộ” để duy trì sự bền vững khi họ bắt đầu 
lo lắng về sự tồn tại của doanh nghiệp. Dòng thời gian hoạch định chiến lược của họ vẫn còn ngắn 
qua tất cả các giai đoạn phát triển, điểm đến và mức độ ưu tiên xã hội của họ luôn ở mức thấp. Ưu 
tiên môi trường và hỗ trợ cho các quy định chỉ xuất hiện khi điểm đến bắt đầu thể hiện những khó 
khăn về cấu trúc (Ioannides, 2001).

Phần lớn các nghiên cứu về thái độ quan tâm đến các vấn đề môi trường và không xem xét 
các khía cạnh bền vững khác cần được xem xét để nhận được sự hiểu biết toàn diện hơn về nhận 
thức và thái độ của doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh bền vững.

4. LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BỀN VỮNG        

Nghĩa vụ đạo đức hoặc mong muốn thuần túy đóng góp cho xã hội có thể là lý do để áp 
dụng các hoạt động kinh doanh bền vững cho một số doanh nghiệp (Tzschentke và cộng sự, 
2004); nhưng đối với nhiều trường hợp kinh doanh vì tính bền vững và lợi ích liên quan đến thực 
tiễn kinh doanh bền vững đã buộc lợi ích thương mại của doanh nghiệp vào các mục tiêu của xã 
hội (Miller và Twining-Ward, 2005).

4.1. Giảm chi phí           

Lợi ích được trích dẫn nhiều nhất của các hoạt động kinh doanh bền vững là giảm chi phí 
(Swarbrooke, 1999; Hobson và Essex, 2001;Landrum và Edwards, 2009; Hitchcock và Willard, 
2009). Tzschentke và cộng sự (2004) tuyên bố việc giảm chi phí là động lực chính đằng sau việc 
giới thiệusáng kiến môi trường. Cụ thể, chi phí gia tăng cho nước, năng lượng và xử lý chất thải 
khiến nhiều doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp thay thế.

Các biện pháp vận hành là các hệ thống tái chế, sử dụng vật liệu tái chế, lắp đặt các thiết bị 
tiết kiệm nước, sử dụng bóng đèn năng lượng thấp, các biện pháp bảo tồn năng lượng như cách 
nhiệt hoặc hệ thống sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời. Những sáng kiến   này tập trung hoàn toàn 
vào khía cạnh môi trường của các hoạt động kinh doanh bền vững (Swarbrooke, 1999). Thiếu tài 
liệu và nghiên cứu về khả năng tiết kiệm chi phí liên quan đến khía cạnh văn hóa xã hội và kinh 
tế của tính bền vững.

4.2 Quan hệ công chúng           

Thực tiễn kinh doanh bền vững cũng có thể mang lại lợi ích cho một công ty về mặt quan hệ công 
chúng tích cực và cải thiện hình ảnh khách sạn với các cổ đông và cộng đồng địa phương. Những 
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lợi ích này có thể phân biệt doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh và có thể là nguồn lợi thế cạnh 
tranh và cơ hội thị trường mới (Hitchcock và Willard, 2009; Landrum và Edwards, 2009). Phát 
hiện của Kirk (1998) cho thấy lợi ích quan hệ công chúng có xếp hạng thái độ tích cực nhất, theo 
sau là ‘Cải thiện mối quan hệ với cộng đồng địa phương’ và ‘Tiếp thị’. Các phân tích cho thấy các 
hiệp hội thú vị với các đặc điểm của khách sạn. Các khách sạn lớn, khách sạn có phân loại từ 3 đến 
5 sao và các khách sạn theo chuỗi có nhiều khả năng nhìn thấy lợi ích quan hệ công chúng tích cực 
(Kirk, 1998) so với các khách sạn nhỏ, 2 sao được phân loại và độc lập.

4.3 Sự hài lòng của nhân viên           

Thông qua quản lý nguồn nhân lực bền vững, nhiều khả năng cảm thấy được khen thưởng 
xứng đáng, có giá trị, tự hào về công việc của họ và có một hình ảnh bản thân tích cực hơn. Chất 
lượng dịch vụ nhưng sức khỏe và năng suất cũng có khả năng cải thiện thông qua các hoạt động 
kinh doanh và phát triển bền vững hơn. Việc hướng tới sự bền vững đòi hỏi một sự thay đổi tích 
cực trong văn hóa doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, văn hóa có thể được mô tả như là động lực 
tiềm ẩn của hành vi của mọi người cả trong và ngoài tổ chức.Niềm tin văn hóa, suy nghĩ và hành 
vi cần phải phù hợp với khái niệm và giá trị của các hoạt động kinh doanh bền vững để nỗ lực thành 
công. Quản lý nguồn nhân lực bền vững và văn hóa doanh nghiệp bền vững có thể giúp công ty 
thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất hiện nay là một vấn đề nghiêm trọng trong ngành 
du lịch và khách sạn (Hitchcock và Willard, 2009).

4.4 Nhu cầu của người tiêu dùng

Nhu cầu của người tiêu dùng là lợi ích gây tranh cãi nhất của các hoạt động kinh doanh 
bền vững. Mối quan tâm về môi trường và xã hội ngày càng ảnh hưởng đến hành vi của khách 
hàng, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi nếu chủ nghĩa tiêu dùng “xanh” này đã đến 
với ngành du lịch (Miller và Twining-Ward, 2005). Một lần nữa, những khó khăn trong việc xác 
định du lịch bền vững và thực hành kinh doanh bền vững buộc người tiêu dùng phải lựa chọn dựa 
trên đánh giá cá nhân và kiến   thức hạn chế. Các sản phẩm du lịch bền vững thường không có sẵn 
và được chỉ định rõ ràng. Do đó, thông tin và công bố lớn hơn về tác động của các sản phẩm là cần 
thiết (Miller và Twining-Ward, 2005). Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự nhận thức ngày càng tăng 
đối với các vấn đề xã hội nói chung cuối cùng sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm du 
lịch và du lịch bền vững (Sloan và cộng sự, 2009). Tuy nhiên, mặc dù mọi người có thể nhận thức 
được tác động tiêu cực của du lịch, họ không sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm thân 
thiện với môi trường (Dodds và Joppe, 2005). Các chủ doanh nghiệp không tin rằng người tiêu 
dùng sẽ bị thu hút bởi hiệu quả môi trường của một doanh nghiệp và cần nhiều nghiên cứu hơn 
để xác định nhu cầu thực tế của người tiêu dùng đối với các hoạt động kinh doanh bền vững trong 
ngành lưu trú (Sloan và cộng sự, 2009).

5. Rào cản đối với việc thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững           

Các doanh nghiệp có thể bị hạn chế trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh bền 
vững bởi các yếu tố bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của họ như chính sách của chính phủ 
hoặc thái độ của các bên liên quan và sự thiếu quan tâm của họ. Nhưng những trở ngại nội bộ 
trong công ty có thể tồn tại. Rào cản chính với việc thực hiện các hoạt động kinh doanh bền 
vững được nêu ra là các chi phí liên quan, sự phức tạp của khái niệm và thiếu thông tin và hỗ trợ 
(Bohdanowicz và Martinac, 2003).
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5.1. Chi phí           

Một mối quan tâm của thị trưởng của tất cả các doanh nghiệp là chi phí liên quan đến việc 
thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững. Nhiều người lo ngại rằng sự thay đổi đối với các 
hoạt động kinh doanh bền vững hơn rất tốn kém (Butler, 2008). Butler (2008) thừa nhận rằng các 
công nghệ thay thế hoặc tiết kiệm năng lượng thế hệ đầu tiên rất tốn kém và tương đối kém hiệu 
quả. Ngày nay các công nghệ đã phát triển và các tòa nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED 
(Lãnh đạo trong Thiết kế Năng lượng và Môi trường) có chi phí trung tính và ít tốn kém hơn so 
với các phương pháp thông thường (Butler, 2008). Mặc dù điều này đề cập đến việc xây dựng các 
sáng kiến   của các cơ sở mới trong các tòa nhà được thành lập cũng có thể mang lại hiệu quả sinh 
thái và do đó tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, một khi các bước ban đầu đã được thực hiện, các vấn 
đề môi trường có thể phát sinh đòi hỏi các khoản đầu tư mới có thể không mang lại lợi nhuận tài 
chính (Tilley, 2000).

5.2. Độ phức tạp của khái niệm       

Một vấn đề khác được thể hiện liên quan đến định nghĩa về tính bền vững và thực tiễn kinh 
doanh bền vững. Sự thiếu chính xác trong định nghĩa làm cho khái niệm này trở nên khó hiểu và 
khó chuyển thành hành động và biện pháp có ý nghĩa (Berry và Ladkin, 1997). Điều này “thiếu 
một mô hình được chấp nhận về những gì du lịch bền vững thực sự có ý nghĩa trong thực tế” và 
“thiếu chuyên môn nội bộ về các vấn đề liên quan” đãđược Swarbrooke (1999) nhấn mạnh là một 
hạn chế đối với hành động của ngành du lịch trong du lịch bền vững.

5.3 Thông tin và hỗ trợ           

Để vượt qua những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải liên quan đến sự phức tạp của 
tính bền vững, cần có thông tin và hỗ trợ từ khu vực công. Tuy nhiên, Sloan và cộng sự (2009) 
chỉ trích rằng việc truyền thông các mối quan tâm về môi trường của các chính phủ là không hiệu 
quả. Một số tác giả khác nêu lên một mối quan tâm tương tự. Phát hiện của Berry và Ladkin (1997) 
cho thấy vai trò của những người chịu trách nhiệm phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng và quy định 
không được hiểu và vai trò tích cực hơn của khu vực công là điều phối viên được yêu cầu. Thông 
tin được cung cấp bởi chính phủ Vương quốc Anh, chẳng hạn như cẩm nang hoặc sách hướng dẫn 
thực hành tốt, hầu như không được biết đến bởi những người tham gia các nghiên cứu khác nhau 
(Dewhurst và Thomas, 2003). Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan trong các phương pháp có sự tham gia để phát triển du lịch bền vững.

KẾT LUẬN

Đánh giá tài liệu cho thấy tính bền vững là một vấn đề ngày càng quan trọng trong ngành du 
lịch. Mặc dù khái niệm này rất khó xác định và việc phấn đấu tự điều chỉnh ngành đã bị chỉ trích, 
ngành du lịch và lưu trú ngày càng có ý định thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững. Động 
cơ và cũng là thái độ của các nhà quản lý có khả năng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như quy mô, 
quyền sở hữu hoặc vị trí của doanh nghiệp. Tổng quan tài liệu trong bài viết này đã tóm tắt một số 
chỉ số về tính bền vững trong kinh doanh lưu trú và cũng nêu ra những lợi ích và rào cản liên quan 
đến việc thực hiện thành công các hoạt động kinh doanh bền vững.
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TÓM TẮT: Đổi mới tư duy kinh tế để phát triển là cả một quá trình nhận thức lâu dài của Đảng ta nhằm thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Bài viết làm rõ tư duy kinh tế 
của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua các kỳ Đại hội và tập trung phân tích 
thực trạng phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp của nước ta theo thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2013 - 2018, từ đó đưa ra khuyến nghị giải pháp tháo gỡ những 
vấn đề đang đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Từ khóa: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, 
doanh nghiệp.

1. MỞ ĐẦU

Công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta đã trải qua hơn 2 thập niên, đã giành được những 
thắng lợi về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, tạo thế vững chắc để nước ta 
vững bước trên con đường xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vì hạnh 
phúc của nhân dân. Trong thắng lợi to lớn có tính chiến lược đó, phải kể đến tác động của chính 
sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nói chung và quan điểm, chính sách đối với kinh tế tư nhân 
nói riêng, từ đó tạo nền tảng và căn cứ để đổi mới cơ chế quản lý kinh tế cho phù hợp với cơ chế thị 
trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã được Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ VI (1986) nêu ra. Đây là chủ trương, chính sách nhất quán và lâu dài của Đảng ta 
từ năm 1986 cho đến nay. Trải qua hơn 30 năm đổi mới, thực tiễn đã chứng minh, đây là một luận 
điểm, một chính sách hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan, là quyết sách chiến lược đúng 
đắn, sáng tạo, góp phần vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trong nền kinh tế nhiều 
thành phần đó, khu vực doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận 
chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước. Những năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có 
bước phát triển mạnh, góp phần phát triển sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà 
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nước và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo...

 Để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị 
quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bài viết tập 
trung vào phân tích thực trạng phát triển các thành phần kinh tế và phát triển doanh nghiệp giai 
đoạn 2013 - 2018 tại Việt Nam nhằm đánh giá và đề xuất một số khuyến nghị giải pháp nhằm tiếp 
tục phát triển của các thành phần kinh tế và doanh nghiệp tại Việt Nam theo thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM GIAI 
ĐOẠN 2013 - 2018 THEO THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

2.1. Chủ trương phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp

Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế Việt Nam chỉ có hai hình thức sở hữu, hai loại hình kinh 
tế chủ yếu là kinh tế quốc doanh (sau này gọi là kinh tế nhà nước) và kinh tế tập thể, chỉ có một 
ít là loại hình kinh tế cá thể; chưa có kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh tế 
Nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn, với hàng chục nghìn xí nghiệp quốc doanh. Gọi là xí nghiệp quốc 
doanh, nhưng chưa thể gọi là doanh nghiệp, bởi xí nghiệp gần như không có quyền tự chủ, mọi 
cái từ đầu vào (lao động, vốn đầu tư, nguyên nhiên vật liệu…), sản xuất, kinh doanh (cái gì, bao 
nhiêu…), đầu ra (tiêu thụ ở đâu, giá cả ra sao…), đến kết quả sản xuất, kinh doanh (lãi, lỗ,…) đều 
do Nhà nước lo, Nhà nước chịu. Kinh tế tập thể chiếm gần hết khu vực ngoài Nhà nước với hàng 
nghìn hợp tác xã cũng thuộc đủ các ngành. Gọi là kinh tế tập thể dựa trên nguyên tắc tự nguyện 
nhưng phương án ăn chia do Nhà nước duyệt; vật tư chủ yếu do Nhà nước cung cấp; sản phẩm do 
Nhà nước thu mua; xã viên ăn theo định lượng1

*.

Sau thời kỳ đổi mới, Nhà nước chính thức khẳng định, nền kinh tế nước ta bao gồm, nhiều 
hình thức sở hữu, thành phần kinh tế và tổ chức kinh doanh.

Tại Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), Đảng quyết định chuyển từ cơ chế kinh tế bao cấp sang 
cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thừa nhận nền 
kinh tế gồm nhiều thành phần kinh tế; Đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó lấy đổi mới kinh 
tế làm trọng tâm với nội dung cơ bản là phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Cùng với kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, Đảng đã từng bước thừa nhận kinh tế 
tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế cá thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, 
Đại hội Đảng VII (1991) và VIII (1996) đã xác định rõ nước ta có 5 thành phần kinh tế, bao gồm: 
kinh tế quốc doanh/kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể/hợp tác xã, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế cá 
thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. Đại hội Đảng IX (2001) đã bổ sung thêm thành phần kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đại hội Đảng X (2006) đã bổ sung và đưa ra đầy đủ hơn 5 thành phần 
kinh tế quốc dân, bao gồm: Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà 
nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đại hội XI của Đảng (2011) cũng đã xác định rõ vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế. 
Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 

1  Minh Ngọc (2014), “Cơ cấu thành phần kinh tế sau 30 năm đổi mới”, truy cập ngày 10/09/2014, từ http://baochinhphu.vn/Kinh-
te/Co-cau-thanh-phan-kinh-te-sau-30-nam-doi-moi/208182.vgp
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nền tảng của nền kinh tế quốc dân, song song với đó là doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt 
trong nền kinh tế; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là một 
trong những động lực của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát 
triển. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của 
nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Đại hội XII của Đảng (2016) đã tiếp tục khẳng định nền kinh tế nước ta có nhiều hình thức 
sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Ngoài các thành phần kinh tế cơ bản, văn kiện đại hội còn đưa ra 
quan điểm lựa chọn tiếp nhận kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và quan tâm hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Theo đó, 
mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình 
đẳng và cạnh tranh theo pháp luật; Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam 
thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để có sự chuyển biến nhận thức từ giai đoạn phân chia các thành phần kinh tế thành hai loại: 
Kinh tế xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa (trước đổi mới), đến thừa nhận nền kinh tế nhiều 
thành phần (trong đổi mới), và thừa nhận tất cả các thành phần kinh tế đều là những bộ phận cấu 
thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài, phải trải qua 
30 năm đổi mới. Trong đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một bước tiến mới, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế, đồng thời, thể hiện sự đổi mới 
tư duy kinh tế của Đảng. Điều quan trọng nhất là đã khẳng định vai trò của các thành phần kinh 
tế qua sự đóng góp đối với sự tăng trưởng và hiệu quả kinh tế mang lại cho nền kinh tế quốc dân.

Doanh nghiệp là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm tạo điều kiện thuận lợi 
để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XII đã ban hành 02 
Nghị quyết về doanh nghiệp: Nghị quyết 10-NQ/TW 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành 
một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 12/NQ/TW 2017 
về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ đã ban hành 
các chính sách, Nghị quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và hiệu quả khu vực doanh nghiệp 
như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 2020; Các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ (nay là các Nghị quyết 
số 02/NQ-CP hằng năm của Chính phủ) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 20202

*.

2.2. Thực trạng phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp tại Việt Nam theo thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.1. Phát triển các thành phần kinh tế

Với chủ trương phát triển các thành phần kinh tế của Đảng từ sau thời kỳ đổi mới, từ 
đó đến nay, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, thoát khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội và luôn đạt mức tăng trưởng cao. Những thành tựu đó khẳng định tính đúng 

2  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
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đắn của đường lối đổi mới nói chung và chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
nói riêng.

 Những năm qua, nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam có xu hướng tăng lên hàng năm. Đồng 
thời, vốn đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng khai thác các nguồn lực của các thành phần kinh 
tế ở trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (Bảng 1).

Bảng 1. Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013 - 2018

   Đơn vị: Nghìn tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

1. Kinh tế Nhà nước 441,9 486,8 519,9 557,6 596,1 619,1
Tốc độ tăng trưởng (%) 8,71 10,16 6,79 7,25 6,90 3,86
2. Kinh tế ngoài nhà nước 412,5 468,5 528,5 578,9 677,9 803,3
Tốc độ tăng trưởng (%) 7,14 13,58 12,81 9,54 17,10 18,49
3. Khu vực có vốn ĐTNN 240,1 265,4 318,1 351,1 396,2 434,2
Tốc độ tăng trưởng (%) 9,84 10,54 19,86 10,37 12,85 9,59
4. Tổng số 1.094,5 1.220,7 1.366,5 1.487,6 1.670,2 1.856,6
Tốc độ tăng trưởng (%) 8,36 11,53 11,94 8,86 12,27 11,16

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019)

Bảng 1 cho thấy tổng số vốn đầu tư của Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 có xu hướng tăng 
lên hàng năm, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chưa đều. Trong đó, vốn đầu tư của khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất. 

Xét về cơ cấu, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất trong hai năm 2013 và 2014. 
Bắt đầu từ năm 2015 đến nay, khu vực kinh tế ngoài nhà nước vươn lên chiếm tỷ trọng lớn nhất với 
tốc độ tăng trưởng cũng tăng lên hàng năm (từ 37,7% năm 2013 lên 43,3% năm 2018). Tỷ trọng 
vốn khu vực đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên qua các năm, từ 21,9% năm 2013 lên 23,4% 
năm 2018 (Bảng 2).

Bảng 2. Cơ cấu vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013 - 2018

Đơn vị: %

Chỉ tiêu Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

1. Kinh tế Nhà nước 40,4 39,9 38,0 37,5 35,7 33,3
2. Kinh tế ngoài nhà nước 37,7 38,4 38,7 38,9 40,6 43,3
3. Khu vực có vốn ĐTNN 21,9 21,7 23,3 23,6 23,7 23,4
4. Tổng số 100 100 100 100 100 100

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019)
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Như vậy, có thể thấy được xu hướng chuyển dịch trong cơ cấu các thành phần kinh tế: Giảm tỉ 
trọng khu vực kinh tế nhà nước nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng (Cơ cấu giảm từ 40,4% năm 2013 
xuống còn 33,3% vào năm 2018). Mặc dù vậy, kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế, quản lí các ngành kinh tế, các lĩnh vực then chốt chủ đạo. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu thành phần kinh tế (Tăng từ 37,7% năm 2013 lên 43,3% năm 2018). 
Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng tỉ trọng (Tăng từ 21,9% năm 2013 lên 
23,4% năm 2018) nhưng mức độ tăng chưa lớn; đồng thời, khu vực này có vai trò ngày càng quan 
trọng do chính sách của nhà nước tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo thành phần kinh tế này hoàn toàn phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, đó 
là kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh 
tế; và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là quan trọng, được khuyến khích phát triển.

 Giai đoạn 2013 - 2018, các thành phần kinh tế đã có những đóng góp quan trọng vào tăng 
trưởng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được thể hiện qua tỷ lệ đóng góp 
vào tổng sản phẩm trong nước như sau:

Bảng 3. Tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế

Đơn vị: Nghìn tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

1. Kinh tế Nhà nước 1.039,7 1.131,3 1.202,9 1.297,3 1.433,1 1.533,5
Tốc độ tăng trưởng (%) 9,01 8,81 6,33 7,85 10,47 7,01
2. Kinh tế ngoài nhà nước 1.559,7 1.706,4 1.812,1 1.916,2 2.089,8 2.332,2
Tốc độ tăng trưởng (%) 7,69 9,41 6,19 5,74 9,06 11,59
3. Khu vực có vốn ĐTNN 622,4 704,3 757,6 837,1 982,7 1.124,2
Tốc độ tăng trưởng (%) 19,60 13,16 7,57 10,49 17,39 14,39

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019)

Bảng 3 cho thấy, giai đoạn 2013 - 2018, các thành phần kinh tế có sự đóng góp vào GDP tăng 
dần qua các năm. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước có đóng góp ngày càng tăng và trở 
thành thành phần kinh tế có đóng góp lớn nhất trong GDP của cả nước (từ 1.559,7 nghìn tỷ đồng 
năm 2013 lên 2.332,2 nghìn tỷ đồng năm 2018). Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp 
thấp nhất trong 3 thành phần kinh tế, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lại cao nhất, giá trị đóng góp 
từ 622,4 nghìn tỷ đồng năm 2013 tăng gần gấp đôi lên, 1.124,2 nghìn tỷ đồng năm 2018. Điều này 
có thể thấy, khu vực kinh tế này đã phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng 
của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nước ta 
đang phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế và hội nhập với thế giới. Cơ cấu GDP giữa 
các thành phần kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển 
nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

Chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường luôn gắn liền 
với phát triển khu vực kinh tế ngoài nhà nước thay vì chỉ tập trung vào khu vực kinh tế Nhà nước. 
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Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật phổ quát này và thực tế khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam kể từ khởi đầu 
công cuộc đổi mới đến nay (Bảng 4).

Bảng 4. Tổng sản phẩm trong nước của khu vực kinh tế ngoài nhà nước 

giai đoạn 2013 - 2018

         Đơn vị: Nghìn tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

1. Kinh tế tập thể 144,3 159,0 167,9 176,5 188,1 207,5
Tốc độ tăng trưởng (%) 11,17 10,19 5,59 5,12 6,57 10,31
2. Kinh tế tư nhân 278,7 306,8 330,6 369,4 432,5 504,3
Tốc độ tăng trưởng (%) 7,77 10,08 7,76 11,74 17,08 16,60
3. Kinh tế cá thể 1.136,7 1.240,6 1.313,6 1.370,3 1.469,2 1.620,4
Tốc độ tăng trưởng (%) 7,26 9,14 5,88 4,32 7,22 10,29
Tổng 1.559,7 1.706,4 1.812,1 1.916,2 2.089,8 2.332,2

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019)

Bảng 4 cho thấy cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai 
đoạn 2013 - 2018. Trong đó, kinh tế cá thể đóng góp giá trị lớn nhất (Chiếm tỷ trọng 72,88% năm 
2013 giảm xuống còn 69,48% năm 2018), tiếp theo là kinh tế tư nhân (Chiếm tỷ trọng 17,87% năm 
2013 tăng lên 21,62% năm 2018) và cuối cùng là kinh tế tập thể (Chiếm tỷ trọng 9,25% năm 2013. 
Kinh tế cá thể đóng góp quan trọng cho GDP của cả nước trên hai kênh: trực tiếp và gián tiếp thông 
qua việc nâng cao hiệu quả của kinh tế thành viên tổ chức kinh tế cá thể. 

Với sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế đã góp phần huy động các nguồn lực để phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mặc dù, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhưng 
hiệu quả đầu tư của khu vực này còn thấp so với các khu vực kinh tế khác. Khu vực kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài ngày càng lớn mạnh, đặc biệt chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp (trên 
dưới 45% giá trị sản xuất) đã xuất hiện sự chèn lấn đối với khu vực kinh tế trong nước và xuất hiện 
tình trạng trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường.

2.2.2. Phát triển doanh nghiệp

 Thực hiện đường lối của Đảng, qua hơn 30 năm đổi mới, số lượng doanh nghiệp ở Việt 
Nam đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt từ sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư năm 
2014 có hiệu lực, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành ngày 12/6/2017 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2018, số doanh nghiệp mới được thành lập ngày càng tăng. Môi trường kinh 
doanh liên tục được cải thiện với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 
như các nghị quyết của Chính phủ (từ các năm 2014, 2015, 2016) và Nghị quyết số 35/NQ-CP của 
Chính phủ ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu 
Chính phủ đặt ra là đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu 
doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp và tỉ trọng đóng góp của khu vực 
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kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 
khoảng 60 - 65%; xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững3

*.

 Hướng tới mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, những 
năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành và các địa phương, số 
lượng doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp thành lập mới tăng lên nhanh chóng, đóng góp 
tích cực vào tăng trưởng kinh tế cả nước và các địa phương (Bảng 5).

 Bảng 5. Một số chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2018

       Đơn vị tính: Doanh nghiệp

Chỉ tiêu Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

1. Số doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới 76.955 74.842 94.754 110.100 126.859 131.275

Tốc độ tăng trưởng (%) 10,13 (2,75) 26,61 16,19 15,22 3,48
2. Số doanh nghiệp đang 
hoạt động 373.213 402.326 442.485 505.059 654.633 714.755

Tốc độ tăng trưởng (%) 7,62 7,80 9,98 14,14 29,62 9,18

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019)

Về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giai đoạn 2013 - 2018, số lượng doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới tăng nhanh qua từng năm, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp thành lập mới cao 
nhất vào năm 2015, sau đó, có xu hướng giảm xuống. Năm 2014, số lượng doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới giảm 2,75% so với năm 2013. Bắt đầu từ năm 2014 trở đi, số doanh nghiệp thành lập 
mới liên tục tăng. Từ năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm đều trên 100 nghìn doanh 
nghiệp, cao nhất từ trước đến nay (năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp; năm 2017 có 126.859 
doanh nghiệp và năm 2018 có 131.275 doanh nghiệp). Trong năm 2018, có 131.275 nghìn doanh 
nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp  
và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. So sánh giữa năm 2014 với năm 2018, 
số doanh nghiệp này tăng 1,75 lần. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của các cấp 
các ngành trong việc triển khai thực hiện các chủ trương về phát triển doanh nghiệp của Chính 
phủ, đồng thời, thể hiện tinh thần kinh doanh ngày càng cao, là cơ sở thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, 
tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.

Về số doanh nghiệp đang hoạt động: Tính đến năm 2018, số doanh nghiệp đang hoạt động 
cả nước đạt 714.755 doanh nghiệp. Nếu tính cả số doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng chưa đi 
vào hoạt động và các doanh nghiệp ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong năm 2018, 
thì tính đến hết năm 2018 có khoảng hơn 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tốc độ tăng trưởng 
doanh nghiệp đang hoạt động có xu hướng tăng lên từ năm 2013 đến năm 2017, tuy nhiên, đến 
năm 2018 lại giảm xuống, bình quân cả giai đoạn 2013 - 2018 đạt 13,06%. Đặc biệt, giai đoạn năm 

3   Nguyễn Ngọc Hà (2016), “Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Tài chính kỳ 
II tháng 10/2016, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/phat-trien-doanh-nghiep-viet-nam-trong-
boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-114587.html
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2016 - 2018 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của doanh nghiệp trong lịch sử với số lượt doanh 
nghiệp thành lập mới liên tiếp đạt mức kỷ lục. Trung bình mỗi năm có gần 123.000 doanh nghiệp 
gia nhập thị trường, với số vốn đăng ký đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 49,3% về lượng doanh nghiệp 
và 155,8% về doanh thu so với giai đoạn 3 năm trước4

*. Điều này cũng được thể hiện qua số liệu về 
doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân số trong độ tuổi lao động của nước ta, tỷ lệ này tăng 
từ 13,6 năm 2017 lên 14,7 năm 20185

**. Riêng năm 2018, cả nước có 714.755 doanh nghiệp đang 
hoạt động, riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút 17,5 triệu tỉ đồng vốn, chiếm 53% 
tổng vốn, chiếm 33,3% trong 876,7 nghìn tỉ đồng tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh 
nghiệp năm 2017, tạo việc làm cho 8,8 triệu lao động, đạt tổng doanh thu thuần là 11,7 triệu tỷ 
đồng, chiếm 56,8% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2017.

Năm 2017, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên phạm 
vi cả nước là 560.417 doanh nghiệp, tăng 11% so với năm 2016. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 
nhà nước có 2.486 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (trong đó khu vực 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có 1.204 doanh nghiệp), chiếm 0,4% số doanh nghiệp cả nước, 
giảm 6,6% so với cùng thời điểm năm 2016; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 541.753 
doanh 27 nghiệp, chiếm 96,7% số doanh nghiệp cả nước, tăng 10,9%; khu vực FDI có 16.178 
doanh nghiệp, chiếm 2,9% số doanh nghiệp cả nước, tăng 15,5%4.

  

(Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019)

Hình 1. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Như vậy, có thể thấy xu hướng chuyển dịch doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp ở Việt 
Nam những năm qua, với chính sách sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, số lượng 
doanh nghiệp nhà nước có xu hướng ngày càng giảm, tương ứng là số lượng doanh nghiệp ngoài 
nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Đây được dự báo là xu thế chủ đạo 
trong thời gian tới, và xu thế này cũng phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân 
của nước ta.

4   Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
5  Tổng cục thống kê (2019), Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
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Bên cạnh sự tăng trưởng về doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập, 
số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể 
cũng đang có xu hướng tăng lên. Cao nhất là năm 2015 với số lượng là 80.858 doanh nghiệp ngừng 
hoạt động và giải thể, trong đó có 9.467 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể và 71.391 doanh 
nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động. Đến năm 2016, 2017, số doanh nghiệp ngừng hoạt 
động đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, năm 2018 số lượng doanh nghiệp này lại lại tăng mạnh, đạt 
90.65 doanh nghiệp (Bảng 6).

 Bảng 6. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động giai đoạn 2013 - 2018

       Đơn vị tính: Doanh nghiệp

Chỉ tiêu Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Năm 
2017

Năm 
2018

1. Số doanh nghiệp ngừng hoạt 
động 50.919 58.322 71.391 60.667 60.553 90.651

Tạm ngừng kinh doanh có thời 
hạn 10.803 11.723 15.649 19.917 21.684 27.126

Tạm ngừng hoạt động không 
đăng ký hoặc chờ giải thể 40.116 46.599 55.742 40.750 38.869 63.525

2. Số doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động 14.402 15.419 21.506 26.689 26.448 34.010

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019)

Trong cơ cấu các doanh nghiệp ngừng hoạt động, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 
có thời hạn tăng lên hàng năm; số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc 
chờ giải thể không ổn định qua các năm và chiếm tỷ lệ lớn, số doanh nghiệp này cao nhất vào năm 
2018 với 63.525 doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc ngừng hoạt động do 
nhiều nguyên nhân như thiếu vốn, mất thị trường và nguồn nguyên liệu, năng lực cạnh tranh, năng 
lực đổi mới sáng tạo còn thấp, môi trường kinh doanh mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn 
những rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp… 

Bên cạnh sự tăng trưởng của số doanh nghiệp ngừng hoạt động, số doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động cũng tăng lên đáng kể với tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2013 - 2018 đạt 
12,93%. Trong đó, số doanh nghiệp này tăng nhiều nhất vào năm 2018 (tăng 7.562 doanh nghiệp 
so với năm 2017) và năm 2015 (tăng 6.087 doanh nghiệp so với năm 2014). Số liệu 2018 cho 
thấy, tỷ lệ số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trên số doanh nghiệp rút lui khỏi 
thị trường năm 2018 là 53,8% (sau khi đã trừ đi 18.100 doanh nghiệp chờ giải thể do thực hiện rà 
soát), tương đương với năm 2016 (53,5%) và thấp hơn khá nhiều so với các năm 2015, 2014 (lần 
lượt là 69,5% và 75,1%). Tỷ lệ này cũng thấp hơn nhiều so với các nước thuộc nhóm đứng đầu về 
môi trường kinh doanh, ví dụ: tỷ lệ này năm 2017 của New Zealand là 87,2%, của Anh là 93,4%, 
của Nauy là 105%6

*.

6   Đặng Hương (2019), “Đằng sau số doanh nghiệp rời bỏ thị trường”, truy cập ngày 04/01/2019, từ http://vnecono-
my.vn/dang-sau-so-doanh-nghiep-roi-bo-thi-truong-20190104111140081.htm
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2.3. Đánh giá thực trạng phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp tại Việt Nam theo thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.3.1. Kết quả đạt được

Với chủ trương khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức chính trị, xã hội, các thành phần kinh tế 
bỏ vốn đầu tư phát triển kinh tế, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có sự phát triển đa dạng 
của các thành phấn kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ngày càng tăng và đóng góp ngày càng lớn 
cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ chỗ chỉ có hai thành phần kinh tế là nhà nước và tập thể với hai 
hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã kiểu cũ, đến nay, 
nền kinh tế nước ta đã bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản 
nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh rất đa 
dạng, phong phú cả về quy mô, trình độ lẫn quan hệ sản xuất. Trong đó, kinh tế nhà nước đã, đang 
và sẽ tiếp tục được đổi mới và phát huy vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà 
nước định hướng, điều tiết nền kinh tế, bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế 
thị trường ở nước ta. Nếu như giai đoạn 1998-2000, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 117,9 nghìn 
tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 1667,4 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 14 lần so với giai đoạn 1998-2000. 
Cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần kinh tế cũng có sự dịch chuyển theo hướng tích cực, thể hiện ở 
chỗ: vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước đã giảm xuống; khu vực ngoài nhà nước và khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Nếu như giai đoạn 1986-2000, vốn đầu tư của khu vực kinh 
tế nhà nước chiếm 54,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; khu vực kinh tế là 24,1%; khu vực kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài là 21,6% thì đến năm 2017, cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần lần lượt 
là: 35,6%; 40,6% và 23,8%7*.

Với sự quyết liệt trong triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, khu 
vực doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh cả về quy mô và số lượng; có 
những đóng góp lớn, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống người lao động, góp phần 
xóa đói giảm nghèo; doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt, chủ lực trong phát 
triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế và đã có 
những đóng góp lớn, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống người lao động, góp phần xóa 
đói giảm nghèo; trở thành động lực chính giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục trong nhiều 
năm qua, tuy nhiên, hiệu quả và năng lực cạnh tranh chưa cao, tăng trưởng chưa thực sự bền vững.

Khu vực doanh nghiệp đã phát triển cả về quy mô và số lượng, tuy nhiên, tỷ trọng doanh 
nghiệp giải thể và ngừng kinh doanh hiện nay còn lớn. Số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng 
kinh doanh hàng năm luôn ở mức cao tương đương 60-70% số lượng doanh nghiệp thành lập mới 
do các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, từ khả năng tiếp cận các nguồn 
lực sản xuất kinh doanh như đất đai, mặt bằng kinh doanh, vốn tín dụng, lao động có trình độ cao,... 

7  Trần Thị Tuyết Lan (2019), “Thành tựu hơn 30 năm đổi mới tư duy kinh tế của Đảng về xây dựng nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, truy cập ngày 02/01/2019, từ http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thanh-
tuu-hon-30-nam-doi-moi-tu-duy-kinh-te-cua-dang-ve-xay-dung-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-
nghia-58999.htm
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đến rào cản về thủ tục hành chính, hạn chế về cơ hội kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiếp cận thông 
tin, quản trị doanh nghiệp,... trong đó, có khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện 
môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng.

3. KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP THEO THỂ 
CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển các thành phần kinh 
tế và tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách.

Tăng cường lãnh đạo việc thể chế hoá và việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội để các thành phần kinh tế phát triển 
đúng hướng, bền vững, phát huy tốt vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Các cấp uỷ cần quan tâm 
chỉ đạo việc quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện đường lối, chủ 
trương, nghị quyết về phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp của Đảng. 

Triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp tư nhân, tiếp tục 
rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo đột phá về thể chế, bao gồm: Quy hoạch phát triển, đặc 
biệt tạo các động lực phát triển; Hệ thống pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, doanh 
nghiệp nhà nước; Hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, các chính sách cụ thể cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh 
thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong phát triển 
kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân đối với 
việc phát triển kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh tế thị trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo 
của Ðảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới phương thức quản lý của Nhà nước phù hợp với nền kinh tế thị trường. Rà soát, 
cơ cấu lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công chức phải có trình độ 
chuyên môn thích ứng. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện một 
nhà nước, một Chính phủ kiến tạo; xây dựng chính quyền điện tử, thông minh. Hoàn thiện thể chế 
về chính quyền địa phương và quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương. Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tạo dựng minh bạch hệ thống thông tin quản lý trong 
xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, đầu tư, thương mại. 
Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về kinh tế. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi 
trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Thứ ba, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển các doanh nghiệp. 
Thực hiện công khai, công bằng, dân chủ trong chính sách đầu tư, quản lý, thuế, tài chính... đối 
với các thành phần kinh tế. Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư và bảo đảm hoạt động cho 
các thành phần kinh tế phát triển. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh 
tế hoạt động theo cơ chế thị trường, phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh theo luật pháp 
nhằm khai thác tối đa tiềm năng về nhân lực, vốn, công nghệ của các thành phần kinh tế tư nhân 
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vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại, nhất là giao thông, đô thị, cấp thoát nước, thuỷ lợi, xử lý chất thải bảo vệ môi trường... Đào 
tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
về pháp luật, quản lý cũng như các kiến thức cơ bản về công nghệ, thông tin và thị trường.

Thứ tư, hỗ trợ các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công 
nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.  Có chính sách thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành nòng cốt, đi đầu trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khuyến khích, tạo mọi cơ hội cho các doanh 
nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các cơ 
sở khoa học, các nhà quản lý, các nhà khoa học liên kết với doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến cho doanh nghiệp.

Đối với khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước: Cần nêu cao quan điểm về 
chức năng của Nhà nước là kiến tạo và phục vụ. Do vậy, khu vực kinh tế nhà nước cần thoái vốn ra 
khỏi các lĩnh vực kinh doanh để tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng mà các thành phần kinh 
tế khác khó làm hoặc không muốn đầu tư. Cần đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra 
đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đối với khu vực tư nhân trong nước: Cần rà soát để loại bỏ các rào cản đối với khu vực tư 
nhân trong đầu tư, kinh doanh, đưa thương hiệu quốc gia vào thị trường quốc tế một cách vững 
chắc, mà không phải bán các doanh nghiệp và sản phẩm đã có thương hiệu của Việt Nam cho 
nước ngoài. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi 
nghiệp. Khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các 
tập đoàn kinh tế nhà nước.

Đối với khu vực FDI, cần khuyến khích có chọn lọc các doanh nghiệp FDI có thể tạo thêm 
nguồn vốn quy mô lớn, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần đào tạo tay nghề, chuyển giao 
công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, kết nối kinh tế Việt Nam vào chuỗi giá trị của thế giới. 
Chọn lọc trong một số lĩnh vực đang cần ưu tiên, khuyến khích đầu tư, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng tính lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, cần rà soát 
chặt chẽ các dự án đã cấp phép để yêu cầu doanh nghiệp FDI thực hiện đúng các điều khoản đã 
quy định.

Thứ năm, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp 
trong nước nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, gắn với 
các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và các chiến 
lược, quy hoạch phát triển kinh tế. Khuyến khích thành lập các trung tâm nghiên cứu - triển khai 
của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

KẾT LUẬN

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã nhận thức và vận dụng sáng tạo chính sách 
kinh tế mới của Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước. Từ Đại hội VI (năm 1986), Đảng 
đã thừa nhận nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là đặc trưng của cơ cấu kinh tế quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta và đưa ra chủ trương chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần. Sau hơn 
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30 năm đối mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn, có 
ý nghĩa lịch sử, tạo đà cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Điều đó đã khẳng định chủ 
trương phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã đề ra là 
đúng đắn và cần thiết để đưa nền kinh tế nước ta từng bước tiến lên, hướng tới mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, một mặt, phải tạo môi trường phát triển thuận lợi, đảm bảo tính 
độc lập, tự chủ của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước phải thực sự đóng vai trò 
chủ đạo; mặt khác, phải tăng cường vai trò của Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý kinh tế.
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Kiều Thị Tuấn*

TÓM TẮT: Trong	quá	trình	hội	nhập	kinh	tế	quốc	tế,	các	vấn	đề	về	lao	động	có	vai	trò	quan	trọng,	tác	động	

đến	sự	phát	triển	bền	vững	nền	kinh	tế.	Việt	Nam	hiện	đang	có	nhiều	lợi	thế	về	nguồn	nhân	lực	do	đang	

ở	thời	kỳ	“cơ	cấu	dân	số	vàng”.	Tuy	nhiên,	chất	lượng	nguồn	nhân	lực	của	Việt	Nam	vẫn	còn	nhiều	hạn	

chế	như:	thiếu	các	kỹ	năng	mềm,	kỹ	năng	làm	việc	nhóm,	kỹ	năng	lãnh	đạo	ở	mức	trung	bình	hoặc	yếu.	

Do	đó,	trong	bối	cảnh	hiện	nay	yêu	cầu	đặt	ra	với	nguồn	nhân	lực	Việt	Nam	đó	là	phải	chuẩn	bị	nhóm	lực	

lượng	lao	động	có	đầy	đủ	kiến	thức	và	các	kỹ	năng	để	có	thể	đáp	ứng	và	hưởng	lợi	từ	các	cam	kết	quốc	

tế.	Trong	nội	dung	bài	viết	này,	tác	giả	đề	cập	đển	thực	trạng	nguồn	nhân	lực	tại	Việt	Nam	hiện	nay	và	một	

số	giải	pháp	để	nâng	cao	chất	lượng	nguồn	nhân	lực.

ABSTRACT:	 	 In	 the	process	of	 international	 economic	 integration,	 labor	 issues	play	 an	 inportant	 role,	

affecting	the	sustainable	development	of	the	economy.	Vietnam	currently	has	many	advantage	in	human	

resources	due	 to	 its	 “golden	population	structure”period.	However,	 the	quality	of	 human	 resources	 in	

Vietnam	is	still	limited	such	as:	lack	of	soft	skills,	teamwork	skills,	leadership	skills	are	moderate	or	weak.	

Therefore,	in	the	current	context,	the	requirement	for	Vietnamese	human	resources	is	to	prepare	a	labor	

force	group	with	sufficient	knowledge	and	skills	to	meet	and	benefit	from	commitments	international.	In	

the	content	of	this	article,	the	author	refers	the	current	situation	of	human	resources	in	Vietnam	and	some	

solutions	to	improve	the	quality	of	human	resources.

Từ khóa: Nguồn	nhân	lực,	cơ	cấu	dân	số	vàng,	giải	pháp

Key words:	human	resources,	golden	population	structure,	solutions

1. GIỚI THIỆU

Nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên “quý giá” nhất so với các tài nguyên khác của doanh 
nghiệp nói riêng và mỗi quốc gia nói chung. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thế giới đang bước 
vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) - cuộc cách mạng bắt đầu vào đầu thế kỷ 
21 được hình thành trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như: 
Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhận tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tế ảo (AR), mạng xã 

*  Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Kiều Thị Tuấn. E-mail: tuankt@hvnh.edu.vn 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA334

hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)…Với các cuộc cách trước đây, các 
quốc gia cần phải giải quyết cơ bản các vấn đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần trước thì mới 
chuyển sang được cuộc cách mạng lần sau. Nhưng với cuộc CMCN 4.0 là sự thay đổi bản chất, 
không tuân theo quy luật thông thường nên Việt Nam mặc dù đã lỗi nhịp ở 3 cuộc cách mạng công 
nghiệp lần trước nhưng hoàn toàn có thể thực hiện tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần này nếu 
chuẩn bị đầy đủ những năng lực để tận dụng các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp mang lại. 
Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất để thực hiện được cuộc cách mạng lần này là cần nguồn nhân 
lực có kiến thức, ham học hỏi, ham hiểu biết, luôn trau dồi kiến thức…đó là nguồn nhân lực có 
chất lượng cao.

2. TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong nghiên cứu này, tác giả đã chọn lọc và trình bày một số nội dung trong giáo trình quản 
trị học và quản trị nhân sự; các số liệu trong bài được tham khảo và tổng hợp lại từ Báo cáo điều 
tra lao động việc làm - quý 2 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê; tham 
khảo các bài báo, hội thảo của các tác giả trong nước về thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại 
Việt Nam hiện nay và hai báo cáo của hai tác giả nước ngoài về đánh giá chất lượng nguồn nhân 
lực của các nước trong đó có Việt Nam.

Từ các tài liệu thu thập được, tác giả đã tiến hành nghiên cứu định tính thông qua các phương 
pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm…Trên quan 
điểm duy vật biện chứng: dùng phép diễn dịch để suy đoán hệ quả tất yếu, phép so sánh để đưa ra 
các nhận định, đánh giá, sử dụng phép quy nạp để đưa ra kết luận, tổng hợp lại để đưa ra giải pháp.

3. KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC

Khái niệm “nguồn nhân lực” được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo Liên Hợp quốc: 
“Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của 
con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước”. Theo Ngân hàng thế 
giới: Nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… 
của mỗi cá nhân; theo đó nguồn lực con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn 
vật chất khác như vốn tiền tệ, công nghệ,… Theo Tổ chức Lao động quốc tế: Nguồn nhân lực của 
một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động. Theo các tác giả 
David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbush thì nguồn nhân lực được hiểu là toàn bộ trình 
độ chuyên môn mà con người tích lũy được, nó được đánh giá cao vì tiềm năng đem lại thu nhập 
trong tương lai cho con người. Theo PGS.TS Trần Kim Dung: “Nguồn nhân lực của một tổ chức 
được hình thành trên cơ sở các cá nhân có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những 
mục tiêu nhất định”.

Từ các quan điểm trên có thể thấy, nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa tương 
đối hẹp, nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lao động. Do đó, nó có thể được lượng hóa bằng 1 bộ 
phận dân số - là những người trong độ tuổi quy định, đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động. Theo 
nghĩa rộng hơn, nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực con người của một đất nước, một quốc gia 
hay một vùng lãnh thổ, là một bộ phận của các nguồn lực có khả năng huy động tổ chức để tham 
gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh nguồn lực vật chất, nguồn lực tài chính.

4. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1 Quy mô, phân bổ và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ)
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Theo số liệu năm 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam sở hữu lực lượng lao động 
lớn thứ nhì tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. LLLĐ của Việt Nam đạt hơn 55 triệu người so với 
mức 127,11 triệu người của Indonsia. Tổng lực lượng lao động của các quốc gia ASEAN theo số 
liệu của WB là 350,5 triệu người, và Việt Nam chiếm tỷ trọng khoảng gần 16% trong số này. So 
sánh với các nền kinh tế khác, lực lượng lao động của ASEAN lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung 
Quốc và Ấn Độ.

Theo số liệu quý 2 năm 2018 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện đang có rất nhiều  lợi 
thế về nguồn nhân lực do đang ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” - tỷ lệ lao động trên 15 tuổi tham 
gia lực lượng lao động là 76,6%.

Bảng 1: Quy mô và tỷ lệ tham gia LLLĐ

Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018

Quý 3 Quý 4 Quý 1 Quý 2
1. Dân sổ từ 15 tuổi trở lên (đơn vị tính: triệu người)
Tổng số 72,039 72,197 72,373 72,514
Thành thị 25,245 25,232 26,165 26,074
Nông thôn 46,794 46,965 46,208 46,440
2. LLLĐ (đơn vị tính: triệu người)
Tổng số 54,879 55,163 55,099 55,123
Thành thị 17,682 17,747 17,743 17,747
Nông thôn 37,197 37,416 37,356 37,376
3. Tỷ lệ tham gia LLLĐ (đơn vị: %)
Tổng số 76,8 76,9 76,7 76,6
Thành thị 70,4 70,7 68,2 68,4
Nông thôn 80,2 80,3 81,6 81,2

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý 2 năm 2018 - Tổng cục Thống kê

Bảng 2: Tỷ trọng LLLĐ và tỷ lệ tham gia LLLĐ theo vùng kinh tế xã hội quý 2 năm 2018

Các vùng kinh tế Tỷ trọng LLLĐ (%) Tỷ lệ tham gia LLLĐ (%)
Trung du và miền núi phía Bắc 14,0 84,9
Đồng bằng sông Hồng
Trong đó: Hà Nội

21,7
7,0

72,8
67,0

Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 21,7 79,0
Tây Nguyên 6,6 84,4
Đông Nam Bộ
Trong đó: TP Hồ Chí Minh

17,1
8,0

70,6
64,4

Đồng bằng sông Cửu Long 18,9 76,1

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý 2 năm 2018 - Tổng cục Thống kê
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Số liệu trong bảng 1 và bảng 2 cho thấy dân số từ 15 tuổi trở lên hiện nay đạt hơn 72,5 triệu 
người trong đó có 55,1 triệu người thuộc LLLĐ; tỷ lệ tham gia LLLĐ là 76,6%. Mặc dù nước ta 
đang trong tiến trình đô thị hóa nhưng đến nay LLLĐ nông thôn vẫn đông đảo hơn (chiếm 67,8% 
LLLĐ), sự khác biệt về mức độ tham gia hoạt động kinh tế giữa khu vực thành thị và nông thôn 
lần lượt là 68,4% và 81,2%. So sánh giữa các vùng kinh tế xã hội, Đồng bằng sông Hồng và Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là hai vùng có thị phần lao động lớn nhất cả nước (đều đạt 
21,7%), tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu long đạt 18.9%. Tuy nhiên, có  điều đáng chú ý là trong 
khi tỷ lệ LLLĐ ở hai vùng miền núi là trung du và miền núi phía Bắc và Tây nguyên chiếm tỷ lệ 
cao nhất cả nước (lần lượt là 84,9% và 84,4%) thì tỷ lệ này thấp nhất ở hai vùng có hai trung tâm 
kinh tế xã hội lớn nhất của cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - vùng đồng bằng sông Hồng và 
Đông Nam Bộ lần lượt là 72,8% và 70,6%, của hai thành phố này là 67% và 64,4%.

4.2 Cơ cấu tuổi của LLLĐ

Cơ cấu theo nhóm tuổi LLLĐ vừa phản ánh tình hình nhân khẩu học, đồng thời cũng thể hiện 
tình hình kinh tế - xã hội. LLLĐ của nước ta tương đối trẻ, nhóm lao động từ 15-39 tuổi chiếm hơn 
một nửa LLLĐ của cả nước. 

Bảng 3: Tỷ lệ % LLLĐ theo nhóm tuổi và thành thị/nông thôn Quý 2 năm 2018

Nhóm tuổi Thành thị Nông thôn
Số lượng (nghìn 

người)
Tỷ lệ 
(%)

Số  lượng  (nghìn 
người) Tỷ lệ (%)

15-19 458,8 2,59 1.775,7 4,75
20-24 1.528 8,61 3.441 9,21
25-29 2.236,8 12,6 4.063,5 10,87
30-34 2.396,9 13,51 4.354,6 11,65
35-39 2.457,5 13,85 4.327,1 11,58
40-44 2.239 12,62 4.396,7 11,76
45-49 2.278,2 12,84 4.303,1 11,51
50-54 1.861,3 10,49 3.903,7 10,44
55-59 1.228,5 6,92 3.093,7 8,28
60-64 628,2 3,54 1.913,4 5,12
65+ 433,5 2,44 1.803,6 4,83

Tổng 17.746,7 100 37.376,1 100

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý 2 năm 2018 - Tổng cục Thống kê

Số liệu trong bảng 3 cho thấy LLLĐ của nước ta tương đối trẻ, nhóm tuổi từ 15 -39 tuổi ở 
thành thị chiếm 51,16% trong khi ở nông thôn tỷ lệ này là 48,06%. Có sự khác biệt đáng kể trong 
việc phân bổ LLLĐ theo nhóm tuổi giữa khu vực thành thị và nông thôn: Tỷ lệ trọng của nhóm lao 
động trẻ (từ 15-24) và nhóm lao động già (từ 55 tuổi trở lên) ở khu vực thành thị thấp hơn so với 
khu vực nông thôn; ngược lại tỷ trọng lao động chính từ 25 -54 tuổi của khu vực thành thị lại cao 
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hơn khu vực nông nông. Qua đây, có thể thấy sự khác biệt về chất lượng của LLLĐ giữa hai khu 
vực này bởi thực tế nhóm dân số trẻ ở khu vực thành thị đã gia nhập thị trường lao động muộn hơn 
so với khu vực nông thôn vì học có thời gian học tập nhiều hơn. Ở khu vực nông thôn, họ tham gia 
thị trường lao động sớm hơn và rời khỏi LLLĐ muộn hơn so với khu vực thành thị.

4.3 Trình độ của LLLĐ

Mặc dù có nhiều lợi thế về số lượng, quy mô nguồn nhân lực nhưng thực trạng nguồn nhân 
lực của Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo của nhà phân tích cấp cao Phidel 
Vineles thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam của Singapore năm 2018 đã có một số 
đánh giá về lực lượng lao động từng quốc gia trong ASEAN. Theo báo cáo, Singapore sở hữu một 
lực lượng lao động được đào tạo tốt và có kỹ năng cao. Malaysia và Thái Lan đang tiến lên các 
ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật, chất xám cao. Indonesia và Philippines có LLLĐ trẻ 
nhưng thiếu các kỹ năng và kiến thức cơ bản mà các ngành công nghiệp chính đòi hỏi nên tỷ lệ thất 
nghiệp của giới trẻ tại hai nước ở mức cao. Brunei đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào ngành 
dầu lửa và phát triển nền kinh tế tri thức. Nhóm nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar 
được báo cáo cho là có lực lượng lao động có kỹ năng kém nhất trong ASEAN; báo cáo cũng kiến 
nghị các nước này cần có một hệ thống dạy nghề và kỹ thuật nhất quán hơn để phục vụ cho sự phát 
triển công nghiệp vì lao động tại các quốc gia này còn thiếu và yếu nhiều kỹ năng.

Theo Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 2 năm 2018 của Tổng cục Thống kê, số lượng 
lao động có trình độ, bằng cấp chứng chỉ là 12.042 nghìn người (chiếm 21,85%) và 43.081 nghìn 
người (chiếm 78,15%) không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên 
môn ở thành thị chiếm 38,55% trong khi tỷ lệ này ở nông thôn là 13,92%, điều này cho thấy lực 
lượng lao động có trình độ tập trung chủ yếu ở thành thị; như vậy ở nông thôn hiện có 37.376 nghìn 
người lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở (chiếm 86,08% LLLĐ ở nông thôn).

Bảng 4: LLLĐ từ 15 tuổi trở lên theo trình độ chuyên môn trong toàn quốc

Trình độ chuyên môn Năm 2017 
(Đơn vị tính: triệu người)

Năm 2018
 (Đơn vị tính: triệu 

người)
Quý 3 Quý 4 Quý 1 Quý 2

Toàn quốc 54,879 55,163 55,099 55,123
1. Không có trình độ CMKT 42,808 43,139 43,181 43,081
2. Dạy nghề từ 3 tháng trở lên 3,020 2,877 3,039 2,958
3. Trung cấp chuyên nghiệp 2,973 2,124 2,001 2,162
4.Cao đẳng chuyên nghiệp 1,580 1,650 1,741 1,640
5. Đại học trở lên 5,398 5,370 5,137 5,282
6. Không xác định 0,0 0,7 0,6 0,0
Thành thị 17,682 17,747 17,743 17,747
1. Không có trình độ CMKT 10,843 10,939 11,090 10,906
2.Dạy nghề từ 3 tháng trở lên 1,378 1,315 1,366 1,443
3.Trung cấp chuyên nghiệp 0,984 1,000 0,932 1,020
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4.Cao đẳng chuyên nghiệp 0,778 0,811 0,856 0,784
5.Đại học trở lên 3,699 3,682 3,499 3,594
6.Không xác định 0,0 0,2 0,6 0,0
Nông thôn 37,197 37,416 19,538 37,376
1.Không có trình độ CMKT 31,965 32,200 16,342 32,174
2.Dạy nghề từ 3 tháng trở lên 1,641 1,562 1,472 1,515
3.Trung cấp chuyên nghiệp 1,090 1,124 0,560 1,143
4.Cao đẳng chuyên nghiệp 0,802 0,839 0,338 0,857
5.Đại học trở lên 1,699 1,691 0,827 1,688
6.Không xác định 0,0 0,0 0,0 0,0

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý 2 năm 2018 - Tổng cục Thống kê

Bảng 5:  Số lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên ở thành thị và nông thôn theo nhóm 
nghề nghiệp quý 2 năm 2018

Nhóm nghề nghiệp Toàn quốc Thành thị Nông thôn
Số lượng 

(triệu người)
Tỷ lệ 

%
Số lượng 

(triệu 
người)

Tỷ lệ 
(%)

Số lượng 
(triệu 
người)

Tỷ 
lệ(%)

Tổng 54,023 100 17,223 100 36,800 100
1. Nhà lãnh đạo 0,592 1,1 0,386 2,24 0,206 0,56
2.Chuyên môn kỹ thuật 
bậc cao

3,820 7,07 2,609 15,15 1,211 3,29

3.Chuyên môn kỹ thuật 
bậc trung 

1,851 3,43 1,016 5,9 0,835 2,27

4. Nhân viên 1,065 1,97 0,618 3,59 0,447 1,21
5.Dịch vụ cá nhân, bảo vệ 
và bán hàng

9,306 17,23 4,751 27,59 4,555 12,38

6.Nghề trong nông, lâm, 
ngư nghiệp

5,221 9,66 0,670 3,9 4,551 12,37

7.Thợ thủ công và các 
thợ khác 

7,294 13,5 2,307 13,39 4,987 13,55

8.Thợ lắp ráp và vận hành 
máy móc thiết bị

5,320 9,85 2,043 11,86 3,277 8,9

9. Nghề giản đơn 19,444 35,99 2,752 15,98 16,692 45,36
10.Không phân loại 0,110 0,2 0,071 0,4 0,039 0,11

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý 2 năm 2018 - Tổng cục Thống kê
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Qua bảng 5 có thể thấy số lao động làm việc trong nhóm nghề giản đơn chiếm số lượng lớn 
nhất 19.444 nghìn người (chiếm 35,99% số người có việc làm trong cả nước), tỷ lệ này ở thành 
thị là 15,98% và ở nông thôn là 45,36%; số lao động làm việc trong các ngành dịch vụ cá nhân, 
bảo vệ và bán hàng là 9.306 nghìn người (chiếm 17,23%) trong khi số lao động có chuyên môn 
kỹ thuật bậc cao và chuyên môn kỹ thuật bậc trung lần lượt là 3.820 và 1.851 nghìn người (chiếm 
7,07% và 3,43%). 

Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn kinh tế thế 
giới mới công bố, Việt Nam thuộc nhóm chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4, Việt Nam xếp thứ 70/100 vùng lãnh thổ báo cáo về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có 
chuyên môn cao

Bảng 6: Thứ hạng về chỉ số lao động có chuyên môn cao của Việt Nam và các nước ASEAN

Quốc gia Thứ hạng
Singapore 1
Malaysia 45

Philippines 50
Thailand 78
Việt Nam 81
Indonesia 83

Nguồn: WEF Readniness for Future of Production Report 2018.

5. MỘT VÀI ĐÁNH GIÁ

Qua những số liệu trong thực trạng nêu trên về nguồn nhân lực tại Việt Nam có thể đưa ra 
một vài đánh giá như sau:

Việt Nam hiện nay đang có nhiều lợi thế về số lượng, quy mô nguồn nhân lực với số dân từ 
15 tuổi trở lên hiện nay có hơn 72,5 triệu người trong đó có 55,1 triệu người thuộc LLLĐ; tỷ lệ 
tham gia LLLĐ là 76,6%. Số LLLĐ làm việc ở nông thôn chiếm tỷ lệ đông đảo hơn (chiếm 67,8% 
LLLĐ); hai vùng có thị phần lao động lớn nhất cả nước là Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung (đều đạt 21,7%), tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu long đạt 18.9%. 
Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia LLLĐ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 
tỷ trọng thấp nhất cả nước (lần lượt là 67% và 64,4%).

Lực lượng lao động của nước ta tương đối trẻ, nhóm tuổi từ 15 -39 tuổi ở thành thị chiếm 
51,16% trong khi ở nông thôn tỷ lệ này là 48,06%; có sự khác biệt đáng kể trong việc phân bổ 
LLLĐ theo nhóm tuổi giữa khu vực thành thị và nông thôn, đồng thời cũng có sự khác biệt về chất 
lượng của LLLĐ giữa hai khu vực này bởi thực tế nhóm dân số trẻ ở khu vực thành thị đã gia nhập 
thị trường lao động muộn hơn so với khu vực nông thôn vì học có thời gian học tập nhiều hơn. Ở 
khu vực nông thôn, họ tham gia thị trường lao động sớm hơn và rời khỏi LLLĐ muộn hơn so với 
khu vực thành thị.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA340

Số lượng lao động có trình độ bằng cấp chứng chỉ không cao là 12.042 nghìn người (chiếm 
21,85%) và còn lại 43.081 nghìn người (chiếm 78,15%) không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 
Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn ở thành thị chiếm 38,55% trong khi tỷ lệ này ở nông thôn 
là 13,92%. Cơ cấu lao động theo trình độ của nước ta còn chưa hợp lý. Tỷ lệ tương quan giữa trình 
độ đại học trở lên - cao đẳng - trung cấp - sơ cấp tương ứng là: 1 - 0,31 - 0,41 - 0,56 (quý 2 năm 
2018) điều này cảnh báo thực trạng thiếu kỹ sư thực hành và công nhân kỹ thuật cao.

Và quan trọng nhất là chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa hoặc không đáp ứng được yêu 
cầu phát triển kinh tế, thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao (số lao động có chuyên 
môn kỹ thuật bậc cao và chuyên môn kỹ thuật bậc trung lần lượt là 3.820 và 1.851 nghìn người 
chiếm 7,07% và 3,43% - quý 2 năm 2018) số lao động còn lại chủ yếu là lao động trong các nghề 
giản đơn (chiếm 35,99%) và lao động trong các ngành nghề khác như: nhân viên, bảo vệ, bán hàng, 
thợ thủ công,..

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thực trạng nguồn nhân lực như hiện nay, thị trường lao 
động hiện nay của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức như: nguồn lao động dồi dào, giá rẻ 
không còn là yếu tố cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; Chính phủ bị sức ép về vấn 
đề giải quyết việc làm cho LLLĐ, số người tham gia LLLĐ hàng năm đều tăng nhưng điều quan 
trọng là lao động này chưa qua đào tạo, chưa có trình độ chuyên môn; lao động chủ yếu làm việc 
trong ngành nông nghiệp, trình độ kỹ thuật lạc hậu; vẫn còn tình trạng mất cân đối cung cầu giữa 
các khu vực, các vùng kinh tế như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hay ở các vùng kinh tế 
xã hội khác…

6. NGUYÊN NHÂN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHƯA CAO

Thứ nhất, thể lực của lao động Việt Nam ở mức trung bình: chiều cao, cân nặng cũng như sức 
bền, sự dẻo dai, chưa đáp ứng được cường độ làm việc và những yêu cầu trong sử dụng máy móc 
thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế. Phần lớn người lao động có xuất thân từ nông thôn nên mang nặng 
tác phong của nền sản xuất nông nghiệp, họ chưa được học tập hay tập huấn về kỷ luật lao động 
công nghiệp nên tính kỷ luật của lao động chưa cao. Người lao động chưa được trang bị các kiến 
thức và kỹ năng làm việc theo nhóm nên khả năng hợp tác, kỹ năng làm việc theo nhóm chưa tốt; 
họ cũng ngại phát huy sáng kiến và ít chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra, một nguyên nhân 
quan trọng từ phía bản thân mỗi người lao động đó là họ thiếu định hướng chọn nghề nghiệp ngay 
từ khi học phổ thông, chưa định hướng được những ngành nghề mà thị trường có nhu cầu, khả 
năng tự học, tự trau dồi kiến thức của mỗi cá nhân chưa cao, điều này làm cho chất lượng nguồn 
nhân lực của Việt Nam giảm đáng kể.

Thứ hai, công tác đào tạo hiện nay chưa phù hợp về cả số lượng và chất lượng. Theo số liệu 
cung cấp ở trên có thể thấy tỷ lệ đào tạo cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ lớn hơn so với đào tạo 
nghề nghiệp điều này dẫn đến thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ” - thực trạng này cũng xuất phát 
từ tâm lý “chuộng bằng cấp” ở Việt Nam và sự thiếu định hướng nghề nghiệp của mỗi cá nhân 
người lao động. Bên cạnh đó, chất lượng chương trình giảng dạy của các trường chưa cao, cụ thể: 
phương pháp giảng dạy truyền thống, có ít các chương trình thực tế để gắn kết sinh viên với doanh 
nghiệp,…chính vì vậy một phần khá lớn sinh viên khi ra trường chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu 
của nhà tuyển dụng.
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7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với người 
lao động Việt Nam, đòi hỏi nguồn nhân lực phải có nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên 
môn như: sử dụng thành thạo ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm, có trình độ tin học cao... Để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động cần 
tập trung một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, mỗi cá nhân trong lực lượng lao động cần tự ý thức trong việc tự học tập nâng cao 
trình độ; bên cạnh các kiến thức chuyên môn, người lao động cần  luôn trau dồi kinh nghiệm thực 
tiễn, phải trang bị cho mình nhiều kỹ năng khác như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, 
có hiểu biết về kỹ thuật số, có khả năng sử dụng công nghệ để ứng dụng vào công việc của mình, 
có khả năng sáng tạo, có trí thông minh,…và có thể sử dụng được ngoại ngữ.

Thứ hai, tại các cơ sở đào tạo cần xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình học tập, tổ chức 
công tác giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp một 
cách khoa học và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cần là cầu nối 
giữa các doanh nghiệp với sinh viên thông qua các hoạt động như: tổ chức các buổi tọa đàm chia 
sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tổ chức các buổi tham quan thực tế tại doanh nghiệp, tổ chức các hội 
chợ việc làm.

Thứ ba, về phía các cơ quan chức năng của nhà nước cần có quy hoạch và thực hiện quy 
hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nước; thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học; cần có kế hoạch cải cách mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm 
tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo; thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động để 
cung cấp thông tin tin cậy cho việc xác định nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng, gắn sử dụng nhân lực 
với việc làm; coi trọng hướng nghiệp, dạy nghề, tập trung vào mục tiêu nguồn nhân lực.

Ngoài ra, Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; cần 
quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi và 
có cơ chế, chính sách mạnh để doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tăng đầu tư phát triển 
nhân lực nói chung và đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề nói riêng. Về cơ chế chính sách, thực tế cho 
thấy trong những năm gần đây Chính phủ đã ban hành nhiều thể chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ 
các doanh nghiệp nói chung và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nói riêng. Ví dụ, đối với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa từ năm 2017 đến nay Chính phủ đã lần lượt cho ra đời Luật hỗ trợ nhóm doanh 
nghiệp này phát triển, các thông tư hướng dẫn chi tiết về việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho 
nhóm doanh nghiệp này phát triển như hỗ trợ kinh phí các khóa học cho nhà quản trị doanh nghiệp, 
người lao động trong doanh nghiệp, miễn phí một số khóa học đối với doanh nghiệp trên địa bàn 
kinh tế đặc biệt khó khăn và doanh  nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

8. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - cách mạng 
của tri thức thì điều kiện đầu tiên và tiên quyết đối với toàn bộ các nền kinh tế nói chung và nền 
kinh tế Việt Nam nói riêng là phải có tri thức; phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực thì bản thân mỗi người lao động cần có ý thức tự trau dồi kiến thức 
và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng được nhu cầu của thị trường; bên cạnh đó cần có sự kết nối 
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giữa Chính phủ, các doanh nghiệp với các trường đại học và các cơ sở đào tạo để sửa đổi chương 
trình học sao cho phù hợp hơn với  thị trường lao động.
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KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phạm Thái Hà*

TÓM TẮT: Nghiên cứu tập trung mô tả khái niệm cốt lõi về kinh tế xanh và phát triển bền vững và ứng phó 
biến đổi khí hậu. Đây sẽ là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đề xuất các giải pháp và công cụ 
chính sách xanh trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách công để đạt được mục tiêu phát triển 
bền vững. Xu thế kinh tế xanh là tất yếu với không chỉ Việt Nam mà mọi quốc gia trên thế giới, tuy nhiên 
với Việt Nam, bên cạnh những cơ hội vẫn còn nhiều thách thức

ABSTRACT: The study focuses on describing the core concepts of green economy and sustainable 
development and climate change response. This will be the basis for policy makers to propose green 
policy solutions and tools in the process of developing and implementing public policies to achieve the 
sustainable development goals. The trend of green economy is indispensable for not only Vietnam but 
every country in the world, but for Vietnam, besides the opportunities, there are still many challenges

Từ khóa: Kinh tế xanh, tăng trưởng, chính sách công, phát triển bền vững

Keywords: Green economy, growth, public policy, sustainable development

1. GIỚI THIỆU

Ý tưởng của nền kinh tế xanh đã xuất hiện gần đây và đang ngày càng nổi bật hơn thông qua 
hội nghị được gọi là Rio + 20. Để hiểu rõ hơn một chút, chúng ta phải tìm kiếm nguồn gốc của khái 
niệm, được tìm thấy trong ý tưởng phát triển kinh tế bền vững, còn được gọi là phát triển dễ đạt 
được.Theo định nghĩa kinh điển được cung cấp trong Báo cáo Brundtland, cái phát triển bền vững 
là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu 
của thế hệ tương lai của họ (World Commission on Environment and Development, 1987).

Đằng sau khái niệm này là cần phải suy nghĩ lại về phát triển kinh tế, mở ra một viễn cảnh 
mới, có tính đến sự công bằng giữa các thế hệ. Cho đến lúc đó, phát triển kinh tế đã được nhìn từ 
góc độ hẹp hơn thường được coi là yếu tố quyết định cơ bản của tăng trưởng kinh tế, mà không 
quan tâm đến môi trường. Những yếu tố quyết định cơ bản này cuối cùng đã tạo ra những thay đổi 
trong việc tích lũy các yếu tố sản xuất và năng suất sản xuất (bao gồm tiến bộ công nghệ và thay 
đổi hiệu quả sử dụng các yếu tố), bên cạnh đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của quốc gia. Các 
dòng chính thống ít hơn cũng đã nghiên cứu các vấn đề về phân phối thu nhập, trong số những 
người khác, sử dụng một hình thức chính thức ít nghiêm ngặt hơn. Hiện nay, các ý tưởng chính 
thống ít được đưa vào các mô hình kinh tế, phần lớn là do phổ biến các phương pháp toán học tinh 

*  Văn phòng Chính phủ, Hà Nội, Việt Nam.Tác giả nhận phản hồi: Phạm Thái Hà. Tel.: +84 972855555.E-mail address: thaihab-
kt@gmail.com.
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vi hơn trong Kinh tế học (Krugman, 1995). Phân tích vi phạm bản quyền của các mô hình tăng 
trưởng kinh tế cũng đã đạt được động lực mới kể từ khi sự quan tâm đến các mô hình tăng trưởng 
kinh tế được đổi mới vào giữa những năm 1980.

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường đã trở nên rõ ràng hơn từ những năm 1970, 
khi các nhà nghiên cứu bắt đầu xem xét những giới hạn đối với tăng trưởng sẽ là gì trong bối cảnh 
tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn. Vào thời điểm đó, một số dự báo đáng lo ngại đã xuất hiện 
(Meadows, 1972), sau đó được đưa vào quan điểm, khi phân tích bắt đầu kết hợp một phương pháp 
mô hình tinh vi hơn có tính đến tiến bộ công nghệ, phát hiện ra trữ lượng tài nguyên thiên nhiên 
mới và việc sử dụng dự trữ mà trước đây không có hiệu quả kinh tế.

Phát triển bền vững là một sự phát triển của ý tưởng phát triển cũ để mức độ mà nó kết hợp 
nhu cầu công bằng giữa các thế hệ. Việc loại bỏ bất bình đẳng giữa các thế hệ này là một chút xa 
hơn so với việc giảm bất bình đẳng thu nhập thường thấy trong các bản tin, tranh luận và văn bản 
học thuật. Bất bình đẳng trong một quốc gia có thể được giảm bớt và dữ liệu cho thấy điều này 
thực sự đã xảy ra trên toàn thế giới kể từ nửa đầu thế kỷ XIX, mặc dù bất bình đẳng thu nhập giữa 
các quốc gia đã tăng (Bourguignon & Morrison, 2002). Ngược lại, bất bình đẳng giữa các thế hệ 
là một cái gì đó rộng hơn, bao gồm một thước đo phúc lợi thay vì chỉ đơn thuần là thu nhập cộng 
đồng (Becker, 2005).

Vấn đề công bằng giữa các thế hệ, được nhìn qua lăng kính về khả năng bền vững, có nghĩa 
là mỗi thế hệ nên được hưởng mức phúc lợi tương tự hoặc các cơ hội giống như các thế hệ khác. 
Điều này có nghĩa là môi trường sẽ không bao giờ xấu đi đến mức ngăn cản một thế hệ đạt được 
mức phúc lợi như thế hệ trước. Do đó, bảo tồn môi trường nổi lên như một cách để tránh sự gia 
tăng bất bình đẳng giữa các thế hệ. Rõ ràng không có ai ủng hộ việc bảo tồn bằng bất cứ giá nào, 
nhưng phải có tiêu chí để hướng dẫn sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.

Khái niệm kinh tế xanh gần đây hơn so với phát triển bền vững. Sau 20 năm phát triển bền 
vững, trước hết là thực hiện 8 Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, thế giới vẫn chưa đạt được các kết 
quả bền vững như mong muốn. Sự phát triển vẫn theo mô hình kinh tế “nâu”, gây hủy hoại môi 
trường và suy thoái tài nguyên. Trong bối cảnh đó, các nước tiên tiến, kinh tế công nghiệp đang 
chuyển dần thành kinh tế hậu công nghiệp và từng bước chuyển sang kinh tế tri thức. Cùng với 
đó, các dạng thức kinh tế của thế giới cũng đang có xu hướng chuyển dần sắc thái từ kinh tế “nâu” 
sang kinh tế “xanh”. Thuật ngữ kinh tế xanh, tăng trưởng xanh đã và đang được thừa nhận và phát 
triển kinh tế xanh đang trở thành mô hình phát triển tiên tiến được nhiều nước trên thế giới hướng 
tới, thậm chí đang lan tỏa thành một trào lưu tốt đẹp để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa phát 
triển bền vững và tạo ra công bằng xã hội. Nền kinh tế xanh là một trong những kết quả mà cải 
thiện sức khỏe và sự công bằng xã hội của con người, đồng thời giảm đáng kể rủi ro môi trường và 
khan hiếm sinh thái (UNEP, 2011, tr.16). Một nền kinh tế xanh có lượng khí thải carbon thấp, sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực và hòa nhập xã hội. Theo các tác giả của nghiên cứu này, bằng chứng 
thực nghiệm cho thấy hai điểm: không có sự đánh đổi giữa tính bền vững và tăng trưởng kinh tế; 
cả nước giàu và nước nghèo đều có thể chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Việc không có sự đánh đổi giữa tính bền vững và tăng trưởng kinh tế có thể bị thách thức bởi 
bằng chứng thực nghiệm chỉ ra sự đánh đổi trong giai đoạn đầu phát triển sau đó là tăng trưởng 
với lượng khí thải ô nhiễm giảm (một quy tắc thực nghiệm được gọi là Đường cong môi trường 
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Kuznets). Vì vậy, có thể nói rằng không có sự đồng thuận giữa các nhà kinh tế về nền kinh tế xanh 
và các nguyên tắc chỉ đạo của nó. Người ta có thể nói rằng cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn.

Phân tích kinh tế về các vấn đề liên quan đến môi trường có thể xảy ra ở cả hai khía cạnh kinh 
tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Đối với kinh tế vi mô, ví dụ, nó cho phép kiểm tra xem việc áp dụng các 
công nghệ sạch hơn hay hiệu quả hơn có khả thi hay không, nếu việc áp dụng các chính sách năng 
lượng ở một quốc gia có ảnh hưởng đến các quốc gia khác hay không. Liên quan đến kinh tế vĩ mô, 
người ta có thể thực hiện một nghiên cứu về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển sinh thái, 
tức là, một nghiên cứu thích hợp về vấn đề bền vững. Dòng nghiên cứu này cho phép đánh giá, ví 
dụ, sự tồn tại của Đường cong môi trường Kuznets hoặc thiếu đối với một chất gây ô nhiễm nhất 
định, và nếu sự hiện diện của các chất làm mờ gây cản trở cả sự hội tụ có điều kiện của các quốc 
gia đối với thu nhập bình quân đầu người và tốc độ của nó.

2. KINH TẾ XANH

Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP, 2011) xác định kinh tế xanh là nền kinh 
tế vừa mang đến hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các rủi 
ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái. Hiểu một cách đơn giản, kinh tế xanh là nền kinh tế ít 
phát thải các bon, tiết kiệm tài nguyên, tạo ra việc làm và công bằng xã hội.

Kinh tế xanh là một nền kinh tế hay mô hình phát triển kinh tế dựa trên phát triển bền vững 
và kiến thức về kinh tế học sinh thái. Các hoạt động trong nền kinh tế xanh tạo ra lợi nhuận hoặc 
giá trị có ích lợi, hướng đến phát triển cuộc sống của cộng đồng xã hội con người (đặc biệt là yếu 
tố văn hóa), đồng thời những hoạt động này thân thiện với môi trường (thành tố quan trọng nhất), 
3 yếu tố này đạt trạng thái cân bằng sẽ thỏa mãn tính bền vững.

Như vậy, khái niệm “kinh tế xanh” không thay thế khái niệm bền vững, nhưng nó ngày càng 
được công nhận là mô hình phù hợp làm nền tảng cho phát triển bền vững. Nói cách khác, kinh tế 
xanh không thay thế phát triển bền vững mà là chiến lược kinh tế để đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững.

Chuyển đổi sang kinh tế xanh được hỗ trợ, thúc đẩy bởi cộng đồng quốc tế, mỗi quốc gia 
đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại để thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh phát triển thay 
đổi liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và ứng phó với tác động của biến đổi 
khí hậu. Như vậy, xanh hóa nền kinh tế nâu là con đường duy nhất để tiếp tục phát triển đối với 
các quốc gia trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong thế kỷ 21 vì cho đến nay chưa 
phát hiện được con đường nào khác.

Do hệ quả của sự phát triển không thân thiện môi trường, biến đổi khí hậu đang đe dọa tới 
sự phát triển, thậm chí còn phá hủy các kết quả phát triển đã đạt được. Thực tế đó đòi hỏi phải tìm 
kiếm những công cụ chính sách mới và chuyển đổi mô hình phát triển hiện nay để giải quyết các 
vấn đề trong quá trình phát triển bền vững. Mô hình kinh tế hiện đang được các quốc gia trên thế 
giới đồng thuận chuyển đổi sang, trong đó có Việt Nam, là kinh tế xanh.Trương Quang Học và 
Hoàng Văn Thắng (2014) khẳng định vai trò của kinh tế xanh, bao gồm:

Thứ nhất, kinh tế xanh góp phần xóa đói giảm nghèo. Hướng tới nền kinh tế xanh được 
coi là một trong những phương thức nhằm xóa đói giảm nghèo và cải thiện tổng thể chất lượng 
cuộc sống. Trong một kịch bản đầu tư xanh, 2% GDP toàn cầu được phân bổ để “làm xanh” các 
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lĩnh vực năng lượng, giao thông, xây dựng, chất thải, nông nghiệp, thủy sản, nước và rừng. Kinh 
tế xanh sẽ cung cấp các nguồn năng lượng có khả năng hỗ trợ cho 1,4 tỷ người hiện đang thiếu 
điện và cho hơn 700 triệu người khác đang không được tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện 
đại. Công nghệ năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các chính sách hỗ 
trợ năng lượng hứa hẹn sẽ đóng góp đáng kể việc cải thiện đời sống và sức khỏe cho một bộ phận 
người dân có thu nhập thấp, đặc biệt là cho những người hiện đang không có khả năng tiếp cận với 
năng lượng. Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, Rio+20 năm 2012, 
đã nhất trí thông qua một văn kiện quan trọng có tựa đề “Tương lai mà chúng ta mong muốn” và 
quyết định dành 323 tỷ USD cho sáng kiến của Tổng Thư ký Ban-Ki-Moon mang tên “Năng lượng 
bền vững cho tất cả” với mục đích đảm bảo cho hơn 1,3 tỷ người tại các nước nghèo được tiếp cận 
năng lượng sạch và hiệu quả vào năm 2030.

Thứ hai, kinh tế xanh giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Theo tính toán, chỉ cần đầu tư khoảng 
1,25% GDP toàn cầu vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành và phát triển 
năng lượng tái tạo, bao gồm cả nhiên liệu sinh học thế hệ hai, mức độ tiêu thụ năng lượng trên toàn 
thế giới có thể giảm đi 36% vào năm 2030 và lượng khí CO2 thải ra hàng năm sẽ giảm từ 30,6 tỷ 
tấn năm 2010 xuống 20 tỷ tấn năm 2050. Thêm vào đó, nhờ vào nông nghiệp xanh, kịch bản kinh 
tế xanh ước tính có thể giảm nồng độ khí nhà kính xuống 450ppm vào năm 2050, một mức độ được 
cho là hợp lý và đủ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở ngưỡng 2oC.

Thứ ba, kinh tế xanh duy trì và tăng cường vốn tự nhiên. Theo UNESCO (2011), các khoản 
đầu tư xanh trong các lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp sẽ giúp đảo ngược xu thế suy giảm đất 
lâm nghiệp hiện nay, tái tạo khoảng 4,5 tỷ ha nguồn tài nguyên quan trọng này trong vòng 40 năm 
tới. Đầu tư vào nông nghiệp xanh vừa nâng cao năng suất, sản xuất ra nhiều lương thực hơn vừa 
giúp giảm lượng đất sử dụng cho nông nghiệp và chăn nuôi 6% và cải thiện chất lượng đất nông 
nghiệp lên 25% vào năm 2050. Ngoài ra, đầu tư để tăng nguồn cung cấp nước, mở rộng khả năng 
tiếp cận, cũng như cải thiện quản lý sẽ cung cấp thêm 10% nguồn cung nước toàn cầu cả trước mắt 
và lâu dài, thêm vào đó có thể góp phần duy trì nguồn tài nguyên nước ngầm và nước mặt.

Thứ tư, kinh tế xanh là một xu thế tất yếu. Các sáng kiến được các cơ quan Liên hợp quốc 
thúc đẩy hướng tới nền kinh tế xanh như: Nông nghiệp thông minh với khí hậu (FAO phát động), 
Đầu tư công nghệ sạch (WB), việc làm xanh (ILO), kinh tế xanh (UNEP), Giáo dục vì sự phát 
triển bền vững (UNESCO), Xanh hóa khu vực y tế (WHO), Thị trường công nghệ xanh (WIPO), 
Tiêu chuẩn công nghệ thông tin xanh (ITU), Giải pháp năng lượng xanh (UN WTO), Sản xuất 
sạch hơn và hiệu quả sử dụng tài nguyên (UNEP và UNIDO), các thành phố và biến đổi khí hậu 
(UN-HABITAT), Tái chế tàu biển (IMO)… đang thu được nhiều kết quả tốt đẹp.Theo tính toán của 
UNEP, năm 2009, cộng đồng EU và Mỹ đã tạo ra 2 - 3,5 triệu việc làm khi xây dựng các tòa nhà 
xanh, Trung Quốc tạo 10 triệu việc làm trong lĩnh vực tái chế và năng lượng tái tạo với doanh thu 
17 tỷ USD/năm. Ngân hàng thế giới đánh giá nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xanh 
trong xây dựng, năng lượng, vận tải ở các nước đang phát triển có thể lên tới 563 tỷ USD vào năm 
2030 cùng với 100 tỷ USD để thích nghi với biến đổi khí hậu. Những dữ liệu nêu trên cho thấy, 
gieo mầm kinh tế xanh, tạo nên kinh tế xanhlà chiến lược cho phát triển bền vững trong tương lai.
Bên cạnh đó, thực tiễn tại các nước cũng cho thấy, việc thúc đẩy tăng trưởng xanh hay quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tạo ra tiềm năng to lớn để đạt được phát triển bền vững và giảm 
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đói nghèo với tốc độ chưa từng thấy đối với tất cả các quốc gia. Riêng đối với các nước đang phát 
triển, tăng trưởng xanh còn tạo đà cho một bước nhảy vọt để phát triển kinh tế. Hội nghị của Liên 
hợp quốc về phát triển bền vững, Hội nghị Rio+20 (tháng 6/2012) đã đặt được nền móng cho kinh 
tế xanh. Toàn bộ 30 tổ chức quốc tế chuyên ngành trong hệ thống Liên hợp quốc, do UNEP phối 
hợp cùng với các quốc gia đi đầu trong làn sóng xanh toàn cầu, như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn 
Quốc, các nước EU, đặc biệt là Đức và các nước Bắc Âu, đã cùng nhau đưa ra thông điệp chung 
“cộng đồng thế giới cần chuyển dịch nhanh sang nền kinh tế xanh toàn cầu để cứu Trái đất và nhân 
loại”.

3. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trên thế giới, tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất, tổ chức tại Rio de Janeiro, 
Brazil tháng 5/1992 đã xác định 27 nguyên tắc cơ bản của phát triển bền vững, 8 mục tiêu phát 
triển thiên niên kỷ được xác định trong Tuyên bố Thiên niên kỷtại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên 
kỷ của Liên Hợp Quốc (9/2000, New York, Mỹ) đạt được nhiều kết quả sau 15 năm thực hiện và 
từ 2016 được thay thế bằng 17 mục tiêu phát triển bền vững cho 15 năm tiếp theo (2016 - 2030) 
như là Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 
Development). Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trái đất vẫn 
phải đang đối mặt với những thách thức rất lớn đe dọa sự tồn tại và phát triển tiếp tục của con 
người, như: nghèo đói, bất bình đẳng, thất nghiệp, bạo lực đặc biệt là sự suy giảm, suy thoái, cạn 
kiệt tài nguyên môi trường và tác động của biến đổi khí hậu (Đỗ Phú Hải, 2018).

Liên hợp quốc thống nhất khái niệm về phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được 
những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ 
mai sau: “Một sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm hại đến 
khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai” (UNEP, 2011). Phát triển bền vững ra đời 
cũng có nguyên cớ từ hệ quả tiêu cực của mối liên hệ, liên kết yếu trong quản lý phát triển với 
tuyên ngôn ban đầu là về Môi trường của con người (Tuyên bố Stockholm về Môi trường của con 
người, 1972), tiếp theo đó là về Môi trường và Phát triển (Tuyên bố Rio về Môi trường vàPhát 
triển, 1992) và 20 năm sau đó là về phát triển bền vững (Tuyên bố Johannesburg về phát triển bền 
vững, 2002). Tuyên bố Johannesburg về phát triển bền vững xác nhận rằng liên kết 3 trụ cột cơ 
bản của phát triển bền vững (kinh tế, xã hội, môi trường) là tiếp cận phát triển mới trong bối cảnh 
hiện đại. Tiếp cận liên ngành, đa lĩnh vực cho phép kết nối, liên kết các hoạt động phát triển trong 
các ngành, các lĩnh vực phát triển ở mọi cấp độ và quy mô để đạt được các mục tiêu phát triển bền 
vững (Vũ Tuấn Anh, 2015).

Tiếp cận phát triển bền vững ban đầu đi từ nhận dạng, xác định các vấn đề môi trường để 
đưa vào, lồng ghép các quyết định phát triển và sau đó cùng với sự gia tăng nhanh chóng các vấn 
đề môi trường người ta nhanh chóng nhận ra rằng việc lồng ghép ít và chậm mang lại các kết quả 
tích cực bởi nhiều lý do, trong đó có lý do sự lồng ghép này trên thực tế nhìn chung là khá mơ hồ, 
thậm chí còn bị các lợi ích kinh tế, chính trị chi phối nên sau này tiếp cận lồng ghép dần được thay 
thế bởi tiếp cận tích hợp hay nhất thể hóa (UNEP, 2011). Trong tuyên bố của Hội nghị Thượng 
đỉnh của Liên Hợp Quốc Rio+20 tháng 6/2012 có tiêu đề “Tương lai chúng ta mong muốn” (The 
future We Want) đã nêu rằng “Chúng tôi kêu gọi tiếp cận chỉnh thể và tích hợp đối với phát triển 
bền vững” (Đoạn số 40). Báo cáo tổng hợp các báo cáo quốc gia về phát triển bền vững tại Hội 
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nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc Rio+20 chỉ ra, là “Các nước hiện vẫn tiếp tục tập trung cho 
tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ... còn tích hợp các xác định môi trường thì vẫn còn bị bỏ lại 
phía sau” (UN-DESA, 2015).

Nhận thức mới về phát triển bền vững trong bối cảnh phát triển của quản lý phát triển theo cơ 
chế kinh tế thị trường ở các quốc gia trên thế giới coi là phương thức phát triển chủ đạo trong thế 
kỷ 21. Trong đó kinh tế thị trường vớicác quan hệ thị trường, quan hệ giá trị với động lực chính của 
mọi hoạt động kinh tế là lợi nhuận,môi trường và nguồn tài nguyên được coi là tài sản, nguồn vốn 
cho sự phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015). Nghĩa là môi trường và nguồn tài nguyên phải 
được lượng giá, định giá (hay vốn hóa) như là một nguồn vốn phát triển để có thể đưa vào các tính 
toán, quyết định phát triển theo cơ chế thị trường, kinh tế thị trường.

Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường trên thế giới đã chỉ ra rằng bên cạnh những 
điểm mạnh, tích cực cơ bản, rõ ràng thì kinh tế thị trường cũng có không ít những khiếm khuyết, 
những thất bại về đảm bảo duy trì nguồn cung cấp lâu dài một loại “đầu vào” cơ bản, quan trọng 
cho quá trình sản xuất hàng hóa là tài nguyên và năng lượng (Vũ Tuấn Anh, 2015). Giá trị của tài 
nguyên môi trường là đều mà mô hình tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia đã, đang bỏ qua, 
không hoặc ít được tính đến trong các quyết định tăng trưởng, phát triển kinh tế. Đã có những tính 
toán về giá trị mất mát tài nguyên môi trường so với GDP cho thấy là con số không nhỏ, từ vài 
phần trăm cho tới hơn 10%. Các chuyên gia của Ngân hàng thế giới đưa ra con số 3 - 5% GDP 
của Việt Nam hay Bộ tài nguyên môi trường cho rằng ở nước ta GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do 
ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP (Bộ Tài Nguyên Môi trường, 2012). Điều này cũng 
có nghĩa là nếu cứ duy trì mô hình tăng trưởng cũ thì càng tăng trường kinh tế (tăng GDP) thì 
thiệt hại môi trường tích lũy càng lớn bởi vì không được bù đắp hàng năm và do vậy sự phát triển 
càng trở nên không bền vững.Mất mát, thiệt hại, tổn hại về môi trường còn ảnh hưởng trực tiếp 
tới cuộc sống của con người, bao gồm từ môi trường sống như không khí, nước sạch, thực phẩm, 
chất đốt cho đến sức khỏe, sinh kế của người dân. Đã có những tính toán cụ thể chỉ ra mối liên hệ 
trực tiếp giữa chất lượng sống của con người với chất lượng môi trường, theo đó con người phải 
chi tiêu nhiều hơn từ ngân sách gia đình cho việc thăm khám, chữa bệnh có nguyên nhân từ môi 
trường sống bị ô nhiễm. Cũng như trong quản lý kinh tế, trong quản lý xã hội người ta ngày càng 
phát hiện ra nhiều vấn đề xã hội nảy sinh và trở nên ngày càng trầm trọng có nguồn gốc phát sinh 
từ sự suy giảm, suy thoái chất lượng môi trường, như nghèo đói, sức khỏe, sinh kế (World Bank, 
2006). Đối với những người nghèo, đặc biệt là những người nghèo mà sinh kế của họ phụ thuộc 
phần lớn hoặc hoàn toàn vào tự nhiên như sinh kế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản…, thì mối 
quan hệ trực tiếp này lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với hệ quả là họ - một bộ phận dân 
cư đáng kể trong xã hội - vốn đã nghèo lại càng trở nên nghèo khó hơn. Như vậy là đối tượng công 
tác xã hội như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em... lại là những người chịu ảnh hưởng nhiều 
hơn cả từ sự suy giảm, suy thoái, ô nhiễm môi trường, rõ ràng vấn đề môi trường gia tăng những 
khó khăn cho phát triển xã hội.

4. MỐI LIÊN HỆ GIỮA KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ và kinh tế trong phân tích mối liên hệ giữa kinh tế xanh 
và phát triển bền vững nên được định hướng để bảo vệ môi trường để phân tích tác động và lường 
trước hậu quả của hành vi vô trách nhiệm trong sản xuất. Có nhiều lý do cho việc này: suy thoái 
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đất, thay đổi khí hậu, khí thải nhà kính GHG và bất kỳ hoạt động nào khác có thể đe dọa đến tương 
lai hoặc thậm chí sự sống sót ở cấp độ toàn cầu (Ivanovicvà cộng sự, 2017). 

Các nghiên cứu lý thuyết đều chỉ ra rằng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững không thể 
đánh đồng. Trong các mối quan hệ được thiết lập theo cách này, phát triển bền vững là một công 
cụ cho thực hiện kinh tế xanh (Ivanovicvà cộng sự, 2017). Chắc chắn, có những điểm tương đồng 
giữa hai khái niệm này.Phát triển bền vững thực sự là một cơ sở hiện thực hóa nền kinh tế xanh 
(Ivanovicvà cộng sự, 2017). Nếu sản xuất và/hoặc tiêu thụ có bất kỳ tác động tiêu cực hoặc khai 
thác quá mức tài nguyên không tái tạo, thì sẽ không thể có phát triển bền vững. Điều này có nghĩa 
là khái niệm kinh tế xanh được thực hiện không chỉ khi nền kinh tế chấp nhận nguyên tắc kinh 
doanh, mà còn khi xem xét khía cạnh xã hội, đó là khi tất cả các hình thức cân bằng xã hội đều 
được tính đến (Ivanovicvà cộng sự, 2017). Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng tài nguyên thiên 
nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo, cần được khai thác một cách giới hạn và có kế hoạch. 
Ngược lại, nếu tài nguyên bị khai thác một cách vô trách nhiệm và không có một kế hoạch, sản 
xuất và xã hội sẽ sụp đổ sớm hay muộn do thiếu nguồn lực và điều này trái với các cơ sở của khái 
niệm phát triển bền vững và kinh tế xanh. Khi như mối quan hệ được thiết lập theo cách này, hai 
khái niệm này là tương đương và có mối quan hệ hài hòa (Ivanovicvà cộng sự, 2017).

Mối liên hệ giữa kinh tế xanh và phát triển bền vững còn có thể xem xét dưới góc nhìn, với sự 
hiện diện của kinh doanh có trách nhiệm với xã hội. Khái niệm và ý tưởng về kinh doanh có trách 
nhiệm xã hội đã được xuất bản lần đầu tiên trong 1889 trong một bài báo “The Gospel of Wealth” 
của tác giả Andrew Carnegie. Carnegie là đầu tiên tác giả tuyên bố công khai rằng một công ty phải 
giúp đỡ và do đó cải thiện chất lượng của xã hội và môi trường mà nó hoạt động. Tuy nhiên, thái 
độ của ông lại không được chấp nhận (Cooper, 2000). Khủng hoảng và sự sụp đổ của thị trường tài 
chính trong những năm 1930 đã dẫn đến yêu cầu cần đánh giá lại thái độ này, nhưng không có tiến 
bộ đáng kể nào được chú ý cho đến những năm 1950. Đây là kết quả của sự tàn phá sau Thế chiến 
thứ hai, cũng như thành lập các mối quan hệ quốc tế và kinh tế mới. Tuy nhiên, vai trò của các 
quốc gia và các hoạt động của nó liên quan đến nguồn nhân lực và xã hội đã lần đầu tiên được xem 
xét. Lúc đầu, chủ sở hữu vốn sợ rằng việc thực hiện các hoạt động đó sẽ có tác động tiêu cực, và 
điều đó sẽ dẫn đến việc giảm lợi nhuận của công ty. Vào những năm 1970,khi các công ty đa quốc 
gia xuất hiện, vấn đề có trách nhiệm hơn đối với người lao động và môi trường bắt đầu trở thành 
yêu cầu bắt buộc đối với các công ty này. Do nhiều thảm họa công nghiệp, đặc biệt là những thảm 
họa về môi trường đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu. Về cơ bản, các hoạt động có trách nhiệm xã 
hội,theo Ivanovicvà cộng sự (2017), cũng đã được bắt đầu được thực hiện vào những năm 1990. 
Theo nghĩa đó, Ivanovicvà cộng sự (2017) chỉ ra: Hoạt động của nhiều công ty có tác động tiêu 
cực đến môi trường và do đó, các công ty đa quốc gia đã phải áp dụng các quy tắc ứng xử của công 
ty. Cho đến lúc đó, các hoạt động là tự nguyện, đó là nguyên nhân của các vụ bê bối sinh thái, dân 
tộc và tài chính thời đó, cũng như sự hoài nghi về toàn cầu hóa các công ty đa quốc gia và trách 
nhiệm kinh doanh của họ, minh bạch trong kinh doanh và cam kết phát triển xã hội và phúc lợi. Mô 
hình thực tế nhất về kinh doanh có trách nhiệm xã hội có hình dạng giống kim tự tháp và nó chỉ ra 
sự tương tác rõ ràng của các yếu tố quyết định bao gồm: từ thiện, đạo đức, pháp lý và những yếu 
tố kinh tế. Mô hình được phát triển bởi Carrol vào năm 1991. Yếu tố từ thiện là ở đỉnh của kim tự 
tháp và Carrol xác định nó là yếu tố quan trọng nhất bắt buộc sức mạnh tổng hợp với yếu tố đạo 
đức, pháp lý và kinh tế. Mô hình đã được thử nghiệm trong các nghiên cứu lý thuyết và trong thực 
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tế và nó đã được chứng minh là có thể áp dụng và tối ưu như một công cụ đánh giá hành vi quản 
lý trong các công ty thành công. Các thuật ngữ “kinh doanh có trách nhiệm xã hội”, “trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp”, trên thực tế, đồng nhất với hành vi được Carrol mô tả, đó là hoạt động 
từ thiện, vấn đề đạo đức, tính hợp pháp. Trong nền kinh tế xanh và phát triển bền vững, hành vi có 
trách nhiệm xã hội càng được đề cao hơn nữa. Nhiều tác giả và tổ chức quốc tế với những phương 
pháp tiếp cận khác nhau, nhưng đều tập trung vào các vấn đề chung là: quyền lợi của người tiêu 
dùng, môi trường, quyền lợi của người lao động, quyền lợi của đối tác kinh doanh và các đối thủ 
cạnh tranh, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ xã hội toàn cầu nói chung. 

5. KINH TẾ XANH, CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền 
kinh tế, mở ra cơ hội cho Việt Nam xây dựng mô hình phát triển bền vững trong bối cảnh biến 
đổi toàn cầu. Đây vừa là cơ hội để Việt Nam phát triển, song cũng đặt ra rất nhiều khó khăn thách 
thức để có thể bắt kịp, đón đầu và hội nhập với làn sóng kinh tế xanh đang lan rộng khắp thế giới 
hiện nay. Đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu quan trọng nhưng phát triển chưa bền vững; phát triển kinh tế ở nước ta vẫn còn 
dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản 
xuất, mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu và thải ra nhiều chất thải. 
Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, sử dụng lãng phí và kém hiệu quả. Môi 
trường, sinh thái tại nhiều nơi bị phá hoại nghiêm trọng, ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động… 
Vì thế, việc tiếp cận và xây dựng một nền kinh tế xanh là yêu cầu cấp thiết và hiện thực hóa con 
đường phát triển kinh tế một cách bền vững và xóa đói, giảm nghèo.

Nhận thức rõ ý nghĩa của cơ hội này để phát triển đất nước và hội nhập với trào lưu quốc tế, 
Chính phủ đã ban hành những văn bản quan trọng mang tính chất chiến lược: Quyết định số 2139/
QĐ-TTg ngày 5/12/2011 về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Quyết định 
số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2020; Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050... Nội dung các văn bản này đã bao 
quát nội hàm, ý nghĩa, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, giải pháp, cách thức thực hiện tăng trưởng 
xanh, là cơ sở pháp lý để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo 
phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc 
gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh là phương thức thúc đẩy quá trình thay đổi các mô hình 
tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh tế 
và khả năng cạnh tranh thông qua nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống 
cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, 
ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bền vững.

Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đã xác định 3 mục tiêu: Khuyến khích các ngành 
kinh tế sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, hạn chế tiến tới xóa bỏ 
những ngành sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường; Ứng dụng và phát 
triển công nghệ hiện đại nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà 
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kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; Nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc 
tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp xanh và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc 
xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Để thực hiên các mục tiêu trên, Chiến lược đã đề ra 
ba nhóm nhiệm vụ quan trọng: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo; Xanh hóa sản xuất và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền 
vững (Trương Quang Học và Hoàng Văn Thắng, 2014). 

Tiếp cận với vấn đề kinh tế xanh, Việt Nam có những cơ hội nhưng cũng đối mặt với nhiều 
thách thức. Kinh tế xanh là cơ hội để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với xu hướng phát triển 
xanh toàn cầu. Việt Nam có những lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, vị 
thế, dân số, xã hội - những tiền đề tốt cho nền kinh tế xanh. Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát 
triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch… (Hình 1) Bên cạnh đó, kinh tế nước ta liên tục tăng 
trưởng trong những năm vừa qua đã tạo ra nội lực bên trong cho một xu thế phát triển mới. Những 
vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên trong thời gian qua đã thức tỉnh các 
cấp lãnh đạo và người dân ủng hộ hướng phát triển mới - nền kinh tế xanh để tạo đà cho sự đồng 
thuận cao của xã hội loại bỏ phát triển “kinh tế nâu”. Việt Nam rất thành công trong việc thực hiện 
các Mục tiêu Thiên niên kỷ và là một trong số ít nước có khả năng hoàn thành các Mục tiêu này 
(đặc biệt là Mục tiêu giảm nghèo) đúng thời gian.

 

(Nguồn: tác giả vẽ từ số liệu của Tổng cục Thống kê)

Hình 1. Tăng trưởng kinh tế chung và các lĩnh vực chính của Việt Nam, 2010-2015

Việt Nam có tình hình chính trị - xã hội ổn định, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng; môi 
trường pháp lý, cơ chế, chính sách thuận lợi, theo hướng đẩy mạnh “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn 
với mô hình tăng trưởng” và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
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hội giai đoạn 2011 - 2015. Nguồn lực lao động của Việt Nam đang ở giai đoạn “dân số vàng”, có 
truyền thống cần cù lao động, sống giản dị và hài hòa với thiên nhiên theo truyền thống văn hóa 
phương Đông, có khả năng tiếp thu nhanh khoa học - công nghệ và kỹ năng quản lý để phát triển 
nhân lực xanh. Mặt khác, Việt Nam đã, đang và sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng 
quốc tế (UNDP, WB, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Nhật, Pháp, Mỹ…) trong ứng phó với biến đổi 
khí hậu nói riêng và tăng trưởng xanh nói chung.

Tất cả những yếu tố tích cực đó đang hội tụ lại thành bàn đạp cho Việt Nam xây dựng nền 
kinh tế xanh và khẳng định sự lựa chọn “tăng trưởng xanh” là phương án tối ưu cho sự phát triển 
bền vững, xóa đói, giảm nghèo của đất nước.

Tuy nhiên, con đường tiến tới nền kinh tế xanh của Việt Nam cũng đang gặp phải nhiều khó 
khăn, thách thức. Nhận thức và trình độ phát triển nói chung còn thấp; Hệ thống pháp luật đang 
trong thời kỳ chuyển đổi chưa đồng bộ, chưa phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hướng tới tăng 
trưởng xanh; Hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp và lãng phí, tài nguyên thiên nhiên (vốn tự nhiên) 
nhất là tài nguyên sinh vật bị suy thoái nghiêm trọng, tài nguyên không tái tạo cạn kiệt; Công nghệ 
sản xuất còn lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng; Các ngành kinh tế “nâu” đang chiếm tỷ trọng lớn 
trong nền kinh tế; Các ngành sản xuất năng lượng sạch như năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, 
mặt trời, sinh khối, địa nhiệt… chưa phát triển. Thêm vào đó, nhiều ngành hỗ trợ, giải quyết vấn 
đề môi trường, dịch vụ môi trường, công nghiệp tái chế… còn yếu kém; Là quốc gia chịu tác động 
nặng nề của biến đổi khí hậu; Lối sống và mô hình tiêu dùng của một bộ phận nhân dân còn lãng 
phí, hủy hoại tài nguyên, không thân thiện và hài hòa với thiên nhiên.

Kinh tế xanh - con đường phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành 
mô hình phát triển tiên tiến được nhiều nước trên thế giới hướng tới và coi đây là một trong những 
giải pháp giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng suy thoái hiện nay. Để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái 
cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2050 và đã triển khai thực hiện trên phạm 
vi toàn quốc. Bên cạnh những khó khăn thách thức nhất định, chúng ta cũng có nhiều cơ hội thuận 
lợi để thực hiện Chiến lược và hội nhập với nền kinh tế xanh của thế giới.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã làm rõ sự tương đồng và sự khác biệt, tính phổ quát và tính đặc thù của các 
lý luận về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh và kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, 
hệ sinh thái phát triển. Sự tương đồng thể hiện là phát triển đều gắn với bảo vệ tài nguyên môi 
trường, không chỉ bao gồm mục tiêu kinh tế mà nó còn mở rộng bao gồm cả các mục tiêu xã hội 
và môi trường, sinh thái. Sự khác biệt lớn nhất là kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu lại đặt 
tài nguyên môi trường và con người ở trung tâm của sự phát triển. Về sự phổ quát, các lý luận đều 
bổ trợ cho nhau, có kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thì có phát triển bền vững và có tăng 
trưởng xanh, có hệ sinh thái phát triển. Tiếp cận xanh hay xanh hóa các quyết định về phát triển 
quốc gia, công cụ xanh là đặc trưng nổi bật khi nói về tăng trưởng xanh, kinh tế xanh.Về tính đặc 
thù, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh lại không thay thế khái niệm phát triển bền vững mà là công cụ 
thực hiện phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trong đó nhấn mạnh nhiều hơn tới 
khía cạnh tài nguyên môi trườngvà gắn bó với ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, sự phát 
triển nhanh và bền vững với sự ghép cơ học các cấu thành hay trụ cột của phát triển bền vững về 
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kinh tế, xã hội, môi trường chưa đúng nghĩa là tích hợp, sẽ thất bại nếu coi tài nguyên môi trường 
là không giới hạn, chỉ là nguồn cung cấp một đầu vào quan trọng. Trong hoạch định, xây dựng và 
thực hiện chính sách công để phát triển bền vững, thì các công cụ xanh hóa cần được sử dụng (kinh 
tế xanh) để làm giảm áp lực cho tài nguyên môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Xanh hóa tiêu 
dùng, xanh hóa sản xuất, bên cạnh có công cụ chính sách thay đổi lối sống xanh thì mấu chốt là 
những thiệt hại môi trường do hoạt động sản xuất phải được tính toán vào giá thành sản phẩm của 
tất cả hàng hóa dịch vụ công tư để đảm bảo môi trường là biến số nội tại của quá trình sản xuất. 
Cuối cùng, quan trọng là trong thực tiễn quản lý nhà nước, cần không cho phép các đầu tư công 
nghệ không thân thiện với tài nguyên môi trường gây phát thải nhiều khí nhà kính dù chúng đem 
lại lợi ích kinh tế lớn đảm bảo phát triển bền vững bởi vì sự phát triển cần đem lại chất lượng sống 
ngày càng tốt hơn cho cả thế hệ hiện tại lẫn các thế hệ tiếp theo.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ MALAYSIA - BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
CHO VIỆT NAM  
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TÓM TẮT: Trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, sự bùng nổ thương mại điện tử 
và kinh doanh số đem lại những khoản thu khổng lồ cho các quốc gia. Việt Nam cũng là quốc gia nằm 
trong dòng chảy đó, tuy nhiên một cuộc khảo sát mới nhất của Google và Temasek thấy rằng: chỉ 1 trong 
5 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam có sự hiện diện trực tuyến. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam 
chưa sẵn sàng tận dụng cơ hội để phát triển nền kinh tế số. Mục đích của bài viết là từ việc nghiên cứu 
sự phát triển của nền kinh tế Malaysia - quốc gia được cho là có nền kinh tế số phát triển sớm nhất và đã 
đạt được nhiều thành tựu, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khóa: Kinh tế số, Malaysia, Bài học, Kinh nghiệm, Hạ tầng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ đang tạo ra những thay đổi bước ngoặt đối với các hoạt động 
kinh tế-xã hội ngày nay trên phạm vi toàn thế giới. Cho đến nay, tuy quá trình ứng dụng và phát 
triển nền kinh tế số còn chưa dài nhưng kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này đã có khá nhiều, phần 
lớn tập trung ở các nền kinh tế phát triển và đang nổi lên; trong số này Malaysia là một ví dụ đáng 
tham khảo. Công nghệ kỹ thuật số trở thành một cuộc cách mạng công nghiệp trong thời đại mới 
ở Malaysia. Việc thành lập Khu thương mại tự do Penang (FTZ) năm 1969, chuyến thăm tốt đẹp 
của Giám đốc điều hành Intel Andy Grove, và việc thành lập Intel Malaysia vào năm 1972 được 
ghi nhận là chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp thành một trung tâm sản xuất điện tử và điện tử 
toàn cầu (E & E). Trong năm 2018, E & E chiếm khoảng 38% xuất khẩu của Malaysia và cung cấp 
gần 800.000 việc làm. Một số thành phần thúc đẩy thành công của E & E được áp dụng cho một 
sự chuyển đổi tương tự của nền kinh tế kỹ thuật số. Năm 2016, Malaysia trở thành quốc gia đầu 
tiên trên thế giới thành lập Khu Thương mại Tự do Kỹ thuật số (DFTZ), một khu thương mại đặc 
biệt thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử bằng cách cung cấp một nền tảng hiện đại cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Bài viết dưới đây, dựa trên phương pháp nghiên cứu tổng thuật tài liệu thứ cấp, từ đó phân 
tích đánh giá về nền kinh tế kỹ thuật số của Malaysia trên 3 vấn đề cơ bản đó là: Cơ sở hạ tầng kỹ 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.  Tác giả nhận phản hồi: Trần Phương Dịu. Tel.: +84976663663. 
E-mail address: tranphuongdiu@gmail.com

** Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 
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thuật số, hoạt động khởi nghiệp trong nền kinh tế số, ngân sách cho nền kinh tế số từ đó bài viết 
rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

2. NỀN KINH TẾ SỐ CỦA MALAYSIA

Nền kinh tế kỹ thuật số ở Malaysia đã đang và dự kiến   sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Năm 
2018 ngành này đóng góp 18,5% cho GDP của Malaysia tương ứng là 26,7 tỉ RM trong đó đóng 
góp của ngành công nghệ thông tin là 12,6% và thương mại điện từ cho các ngành phi công nghệ 
thông tin là 5,9%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Malaysia lên 9,8%.  Con số này cao hơn nhiều 
so với mức trung bình 6,9% của năm trước. Theo báo cáo của cục thống kê Malaysia thì dịch vụ 
viễn thông là động lực chính của dịch vụ công nghệ thông tin, dựa trên số liệu thống kê kinh tế 
hàng năm thì năm 2018 dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận tổng giá trị sản lượng là 144,8 tỉ RM. 
Thương mại điện tử ở Malaysia đang phát triển đặc biệt nhanh chóng, và dự kiến   vượt quá 110 tỷ 
RM vào năm 2020, khi nó chiếm gần 40% nền kinh tế số. Sự gia tăng này cho thấy sự tăng trưởng 
tích cực, đặc biệt là thương mại điện tử, những con số này vượt qua quy mô hiện tại của nền kinh 
tế kỹ thuật số của hầu hết các nước có thu nhập cao. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

Một trong những yếu tố làm nên sự phát triển của nền kinh tế số đó là cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
số. Tại Malaysia, tỉ lệ sử dụng Internet luôn cao hơn các nước ASEAN khác và nhiều nước OECD. 
Hầu hết các công dân của Malaysia đều được kết nối với internet và có nhiều hơn một thuê bao di 
động cho từng cá nhân. Việc đăng ký sử dụng internet và các thiết bị di động tại Malaysia ít tương 
quan với thu nhập so với nhiều quốc gia có thu nhập trung bình.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Malaysia cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng phổ biến, 
đáng tin cậy và cực nhanh là chìa khóa để mở khóa tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số. Gần 80% 
dân số trực tuyến, chủ yếu thông qua mạng di động. Để làm được việc duy trì và phát triển băng 
rộng, Chính phủ đã trao các biên bản ghi nhớ để triển khai các sáng kiến   băng rộng đô thị và ngoại 
thành,  và sáng kiến   băng thông rộng ở nông thôn được phép đấu thầu cạnh tranh. Nhiều tiểu bang 
đã thiết lập một Cơ quan một cửa (OSA) để sắp xếp quá trình phát hành và gia hạn giấy phép, có 
tiềm năng để cải thiện và đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Triển khai băng thông rộng yêu cầu 
các nhà cung cấp dịch vụ phải làm việc với chính quyền tiểu bang và các hội đồng địa phương, 
những người có quyền cấp giấy phép và quyền ưu tiên trong lãnh thổ của họ. Trong khi các mạng 
đương nhiệm có nhiều quyền hạn hoặc cơ sở hạ tầng hiện có, thì các nhà mạng cạnh tranh đã xây 
dựng mạng lưới và trạm phát sóng di động của riêng họ chỉ trong vài thập kỷ qua. Nhiều tiểu bang 
đã thành lập Cơ quan Một cửa để hợp lý hóa quy trình cấp và gia hạn giấy phép, có tiềm năng để 
cải thiện tiết kiệm và hiệu quả cho cả chính quyền địa phương và các nhà khai thác viễn thông. Ví 
dụ, chính quyền bang Penang đã thiết lập một OSA một cách rõ ràng để thúc đẩy việc chia sẻ cơ 
sở hạ tầng giữa viễn thông trong xây dựng mới.

Mục tiêu chính sách cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Malaysia nhằm đạt được 2 vấn đề: 
nâng cao chất lượng và khả năng chi trả của các dịch vụ băng thông rộng đồng thời cải thiện khả 
năng truy cập vào các mạng băng rộng cố định cực nhanh. Ứng dụng tích cực hơn của các quy 
định hiện hành sẽ làm tăng hiệu quả của cơ sở hạ tầng băng rộng cố định hiện có và giảm chi phí 
cho người tiêu dùng. 
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Hoạt động khởi nghiệp trong nền kinh tế số

Các sáng kiến   của chính phủ - cùng với những thành công cao cấp như Grab, Iflix và Fave 
- đã tạo ra sự khích lệ tinh thần khởi nghiệp tại Malaysia. Khoảng một phần năm dân số tham gia 
vào một số hoạt động kinh doanh giai đoạn đầu, và họ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cơ hội, hơn là 
sự cần thết.  Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia (MDEC), Trung tâm sáng tạo toàn cầu của 
Malaysia (MaGIC) là những tổ chức nổi bật trong số 6 bộ và 12 cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp theo 
một số cách khác nhau. 

MDEC tạo điều kiện đầu tư cho các công ty ICT tại Cyberjaya - trung tâm công nghệ và khoa 
học của đất nước, vào năm 1996. Nhiệm vụ của nó đã phát triển để bao gồm thu hút các nhà đầu tư 
và thúc đẩy các công ty công nghệ địa phương, xúc tác cho các hệ sinh thái kỹ thuật số, xây dựng 
các nền tảng kinh tế kỹ thuật số quan trọng, và thúc đẩy sự chấp nhận toàn diện của công nghệ. Tổ 
chức này được thành lập vào năm 2003 như là cơ chế tài trợ chính của chính phủ cho các doanh 
nhân Malaysia ở giai đoạn hạt giống. Nó đã tài trợ hơn 700 hoạt động khởi nghiệp trong suốt cuộc 
đời của mình, và tạo ra dòng chảy giao dịch trong nước. MaGIC được thành lập vào năm 2013 để 
nuôi dưỡng các doanh nhân đang tìm kiếm sự hỗ trợ và nhập cảnh vào thị trường Đông Nam Á. Nó 
cung cấp nhiều chương trình, bao gồm chương trình tăng tốc lớn nhất của khu vực, đào tạo kinh 
doanh, hội nghị và các chương trình kiểm định.

Cuộc khảo sát của các chuyên gia, cũng phát hiện ra rằng các doanh nhân Malaysia bị thúc 
đẩy mạnh mẽ bởi cơ hội cho các tổ chức định hướng khởi nghiệp mang lại, hơn là cần thiết. Nói 
cách khác, các doanh nhân Malaysia có các lựa chọn khác cho công việc nhưng đã chọn tham gia 
vào hoạt động kinh doanh trên nền tảng kinh tế số. Đa số cũng cảm thấy rằng tinh thần kinh doanh 
là một lựa chọn nghề nghiệp tốt, các doanh nhân thu hút được sự chú ý của giới truyền thông đáng 
kể, và xã hội đã mang lại vị thế cao cho các doanh nhân. Trong hầu hết các trường hợp, các doanh 
nhân Malaysia có tỷ lệ tham gia cao hơn và triển vọng tích cực hơn so với các nước ASEAN và 
toàn cầu. Ngoài vai trò hỗ trợ khởi nghiệp trong nền kinh tế số, thì MDEC còn tư vấn cho chính 
phủ về luật pháp, chính sách và tiêu chuẩn, nuôi dưỡng sự phát triển của các công ty công nghệ địa 
phương. và giám sát sự phát triển của công viên khoa học và trung tâm CNTT của đất nước. Kể từ 
đó, chính phủ đã can thiệp thường xuyên với các quy định, sáng kiến, chương trình và tài trợ để 
thúc đẩy ngành công nghiệp non trẻ. Năm 1996, MDEC thiết lập Siêu Hành lang Đa phương tiện 
(MSC), 15 km cách hành lang 50 km từ trung tâm thành phố Kuala Lumpur đến sân bay bao gồm 
Putrajaya và Cyberjaya. MSC có nghĩa là củng cố và quản lý phát triển kỹ thuật số trong nước. 
Ngày nay, các công ty vẫn phải nằm ở hành lang để nhận được tất cả những lợi ích của chương 
trình, nhưng MSC Malaysia Status nói chung hơn là một bộ bảo đảm và ưu đãi bao gồm miễn trừ 
quy tắc quyền sở hữu địa phương, việc làm của người lao động tri thức nước ngoài, tự do nguồn 
vốn trên toàn cầu, miễn giảm thuế và đủ điều kiện nhận trợ cấp R & D.

MaGIC được thành lập để nuôi dưỡng các Startup đang tìm kiếm sự hỗ trợ và nhập cảnh vào 
thị trường Đông Nam Á. Được thành lập vào tháng 10 năm 2013 thuộc Bộ Tài chính, MaGIC có 
trụ sở tại Cyberjaya. Nó cung cấp nhiều chương trình, bao gồm đào tạo để giúp các doanh nhân, hội 
nghị kinh doanh, chương trình công nhận, và hợp tác với chương trình đổi mới và khởi nghiệp của 
Đại học Stanford. Chương trình hàng đầu của MaGIC, Chương trình tăng tốc toàn cầu, là chương 
trình lớn nhất trong khu vực và khởi động “đầu tư đã sẵn sàng” trong bốn tháng. Nhóm đầu tiên 
bao gồm 77 công ty khởi nghiệp, bao gồm 52 doanh nghiệp vì lợi nhuận tập trung vào ASEAN và 
25 doanh nghiệp xã hội làm việc tại Malaysia. Trong số các công ty khởi nghiệp vì lợi nhuận, 60% 
là từ Malaysia; những người khác đến từ Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, 
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Hoa Kỳ, Uruguay và Việt Nam. Các ngành bao gồm nông nghiệp, công nghệ sạch, thương mại 
điện tử, chơi game và an ninh. Các doanh nghiệp công ích đều là người Malaysia, và giải quyết các 
vấn đề xã hội và môi trường. Chương trình cung cấp dịch vụ cố vấn, đào tạo, không gian làm việc, 
trợ cấp và nhà ở. Hội thảo hàng tuần được kết hợp với các cơ hội tư vấn và phát triển kinh doanh. 
Chương trình không cung cấp kinh phí, nhưng MaGIC cung cấp liên kết đến các đối tác thị trường 
bao gồm Axiata và Maybank.

Ngân sách cho nền kinh tế số

Chính phủ Malaysia đã lên kế hoạch ngân sách phát triển nền kinh tế số theo lộ trình cụ thể. 
Theo đó ngân sách dành cho công nghệ đang được quan tâm. Đặc biệt là chi ngân sách cho các 
hạng mục nội dung số, áp dụng công nghệ 5G, và thương mại điện tử và cơ sở hạ tầng số. Trong đó 
có gói phân bổ 70 triệu RM để xây dựng 14 trung tâm cải tiến kỹ thuật số một cửa (DEC) là một 
phát kiến quan trọng. Sáng kiến này đã củng cố vị thế của Malaysia, biến nước này trở thành trung 
tâm công nghệ số của khu vực vì nó đã tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tài chính và nâng cao năng 
lực cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặt khác chính phủ Malaysia cũng đã 
phân bổ 20 triệu RM để tạo ra một hệ sinh thái nội dung số có lợi, bao quát và cạnh tranh. Hơn 
nữa, chính phủ Malaysia còn có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào việc đóng 
góp kinh phí để phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực kỹ thuật số nhằm giảm bớt áp lực ngân sách 
của chính phủ. Tiêu biểu có thể kể đến Shopee đã phân bổ 10 triệu đô la cho MDEC để đào tạo các 
doanh nhân kỹ thuật số và các chuyên gia công nghệ thiết lập trung tâm cải tiến kỹ thuật số tương 
ứng. Động thái này của Shopee đã góp phần nâng cao, giáo dục và chuẩn bị cho các doanh nghiệp 
địa phương sẵn sàng tham gia vào thị trường thương mại điện tử.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Một là, về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

Muốn phát triển nền kinh tế số, việc trước tiên Việt Nam cần làm đó là xây dựng một cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật số đủ mạnh. Trong đó cần khẩn trương gia tăng sự kết nối của người dân với 
internet. Điều này sẽ cung cấp một nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô của nền 
kinh tế kỹ thuật số. Hiện nay Việt Nam là nước có dân số đông, đứng thứ 14 trên thế giới với xấp 
xỉ 96 triệu dân trong đó tỉ lệ đô thị hóa là 36%. Tính đến đầu năm 2019 Việt Nam có 58 triệu người 
dùng Internet chiếm 60% dân số. Số người dùng Internet được xem là ở mức cao trên thế giới, tuy 
nhiên tỉ lệ người dùng vẫn ở mức trung bình.  

 Mặt khác, Việt Nam cũng cần gia tăng các giải pháp công nghệ số hiện đại để triển khai 
các ứng dụng số kết nối thông minh, đẩy nhanh các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, 
hiệu quả hóa chính phủ điện tử... Về nâng cấp hạ tầng số, Chính phủ và các doanh nghiệp cần khẩn 
trương chuẩn bị các phương án triển khai băng thông rộng, để đẩy nhanh tốc độ kết nối. Trong đó 
việc nâng cấp băng thông từ 4G lên 5G là một việc làm cần thiết. Xu hướng thế giới khi hiện nay 
đã có một số hãng có điện thoại thông minh tích hợp 5G với tốc độ cao hấp nhiều lần mạng 4G. 
Công nghệ 5G sẽ tạo cơ sở hạ tầng tốt cho việc kết nối theo xu hướng Internet kết nối vạn vật, mở 
ra nhiều cơ hội kinh doanh rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

Hai là, về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong nền kinh tế số

Có thể nói nền kinh tế số của Malaysia có thể thành công, một phần rất quan trọng là nhờ 2 
trung tâm ươm mầm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là MDEC và MaGIC. Hiện nay ở Việt Nam, 
hoạt động khởi nghiệp đang rất được chính phủ và dư luận quan tâm. Tuy nhiên, Chính phủ cũng 
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nên đặc biệt cần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để phát triển nền kinh tế số. Các ứng dụng công 
nghệ số sẽ là đòn bẩy thúc đẩy đổi mởi sáng tạo của các cá nhân và doanh nghiệp, do vậy khuyến 
khích doanh nghiệp tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số phải được đặt ra như một ưu tiên 
cao. 

Theo đó, kinh nghiệm của Malaysia cho thấy nhất thiết phải có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía 
Chính phủ với tư duy quản lí thông thoáng nhằm “cởi trói” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc 
biệt là luôn song hành các chương trình tài trợ được xem như là một sự hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ngoài ra để tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
nhằm mục tiêu phát triền nền kinh tế số, thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động cần được 
quan tâm. Mặt khác vai trò của thị trường vốn, hoạt động đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng 
tạo, thể chế pháp luật và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, sự  sẵn có của các viện nghiên cứu 
và phát triển công nghệ, trao đổi hợp tác giữa các trường đại học là rất quan trọng.

Hiện nay Việt Nam chưa có một khu thương mại tự do kỹ thuật số giống Malaysia, và càng 
quan trọng hơn là Việt Nam đang thiếu một kế hoạch tổng thế, một chương trình hành động cụ thể 
về chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam. Do đó, Trước 
hết Việt nam cần xây dựng và công bố quy hoạch ngành về ứng dụng công nghệ thông tin để làm 
cơ sở ban hành các chuẩn trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự liên kết, đồng 
bộ trong quá trình đầu tư và phát triển hạ tầng dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin. 

Ba là, Về ngân sách cho nền kinh tế số

Có thể nói Malaysia đã có chiến lược chi ngân sách cụ thể nhằm phát triển nền kinh tế số, cụ 
thể gói chi ngân sách của Malaysia chi cho các hạng mục: nội dung số, hạ tầng số, thương mại điện 
tử, mạng 5G…Với đặc thù nền kinh tế số ở Việt Nam còn khá non trẻ khoảng cách và sự khác biệt 
về quy định pháp lý và cơ sở hạ tâng, khả năng thích ứng công nghệ kém, năng suất lao động không 
cao…Do đó các gói hỗ trợ ngân sách của Việt Nam có thể đi sâu vào việc khuyến khích hỗ trợ các 
doanh nghiệp đổi mới máy móc, thay đổi công nghệ và hạ tầng số, hạn chế sử dụng tiền mặt, hỗ 
trợ thương mại điện tử…Mặt khác để giảm bớt áp lực chi ngân sách trong bối cảnh ngân sách nhà 
nước đang có dấu hiệu bội chi thì giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đóng góp xây dựng cơ sở 
hạ tầng kinh tế số cũng cần được xem xét.
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GIẢI PHÁP THÁO GỠ RÀO CẢN NHẰM PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

Bùi Văn Vần, Bùi Thu Hà* 

TÓM TẮT: Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng Xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế và hình thức 
tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, trong một giai đoạn khá dài thì vai trò của kinh tế tư nhân chưa được coi 
trọng đúng mức, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Nhận thức được điều này, Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã ban 
hành Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 03/06/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Bài viết này đề cập tới những khó khăn, vướng 
mắc cần tiếp tục tháo gỡ để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng.

Từ khoá: kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ABSTRACT: After more than 30 years of implementing the renovation policy, Vietnam has advocated 
building a socialist-oriented market economy with various forms of ownership, various economic sectors 
and the form of business organization. However, in a long period of time, the role of the private economy 
has not been properly considered, which has significantly affected the socio-economic growth of the 
country. Recognizing this, the 12th Central Conference of the Communist Party of Vietnam issued 
Resolution No. 10 - NQ/TW on June 3, 2017 “On private economic development to become an important 
driving force. importance of socialist-oriented market economy”. This article addresses the difficulties 
and obstacles that need to be further removed to promote private economic development under the 
Party’s policy.

Keyword: Private economy, socialist-oriented market economy.

1 - KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM.

Kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế gồm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dựa trên 
sở hữu tư nhân về các yếu tố của quá trình sản xuất. Kinh tế tư nhân thường tồn tại dưới các hình 
thức như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
và các hộ kinh doanh cá thể. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu 
khi tiến hành các hoạt động kinh doanh; vì vậy, kinh tế tư nhân có đặc điểm nổi bật là: Tính năng 
động và sáng tạo cao, luôn phản ứng linh hoạt trước diễn biến quan hệ cung cầu trên thị trường. 
Kinh tế tư nhân luôn có ý thức và hành động cạnh tranh quyết liệt, với mong muốn mở rộng thị 
phần, giành thế độc quyền trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
thị trường để thu lợi nhuận cao; v.v. Tuy vậy, việc chạy theo lợi nhuận cao và cạnh tranh giành giật 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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thị trường cũng khiến cho kinh tế tư nhân thường đi kèm với những mặt trái như: cạnh tranh không 
lành mạnh; sản xuất có tính tự phát dẫn tới nguy cơ khủng hoảng thừa, gây lãng phí các nguồn lực 
của xã hội; vi phạm pháp luật, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép; không thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, gây huỷ hoại môi trường; gia tăng bất bình đẳng trong xã hội, gây 
ảnh hưởng xấu tới đời sống kinh tế - xã hội; v.v. Những mặt trái của kinh tế tư nhân hoàn toàn có 
thể được kiểm soát với việc Nhà nước tạo lập hệ thống cơ chế, chính sách điều tiết vĩ mô nền kinh 
tế, nhất là việc xây dựng và thực thi một môi trường pháp lý - kinh doanh đòi hỏi các chủ đầu tư và 
kinh doanh đề cao trách nhiệm xã hội, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, vi phạm đạo đức 
kinh doanh. Với việc sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế - tài chính vĩ mô, 
Nhà nước hoàn toàn có thể khai thác và phát huy những mặt ưu điểm của kinh tế tư nhân đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ở Việt Nam, trong thời kỳ nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung (trước 
năm 1986) kinh tế tư nhân hầu như không được công nhận sự tồn tại và bị phủ nhận vai trò trong 
nền kinh tế. Vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam chỉ được nhìn nhận và khôi phục từ Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986 của Đảng với chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. 
Luật Doanh nghiệp năm 1999 có hiệu lực từ năm 2000 đã dẫn tới sự phát triển bùng nổ của kinh 
tế tư nhân. Đặc biệt, lần đầu tiên Đảng đã ban hành riêng một Nghị quyết định hướng phát triển 
khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX khẳng định “Sự phát triển 
cuả kinh tế tư nhân đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã 
hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị 
trường định hướng XHCN” và “kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN” . Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 khoá IX tiếp tục khẳng định 
“khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
và các tổ chức kinh tế cổ phần”. Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, hội nghị Trung 
ương 5 khoá XII đã ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW (ngày 03/06/2017) “Về phát triển kinh tế tư 
nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Để cụ thể 
và hiện thực hoá chủ trương, đường lối của Đảng và phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ đã tiến 
hành nhiều giải pháp để hỗ trợ, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Luật Doanh nghiệp 2005 ra 
đời thống nhất điều chỉnh các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, thay thế cho Luật Doanh 
nghiệp 1999, Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003, các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của 
doanh nghiệp FDI theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996. Ngày 12/06/2017, Quốc 
hội khoá 14 thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp theo là hàng loạt Luật, Nghị 
định và Nghị quyết của Chính phủ được ban hành - Là sự thể chế hoá Nghị quyết 10 -NQ/TW và 
góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát 
triển. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ nhằm “cởi trói” về cơ chế, thể chế, tạo điều kiện 
cho kinh tế tư nhân phát triển; vì vậy, kinh tế tư nhân Việt Nam bước đầu có sự phát triển mạnh mẽ 
hơn và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Cụ thể là:

Một là, Số lượng DN thành lập mới và DN tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động 
ngày càng tăng. 

Từ năm 2016, mỗi năm cả nước có thêm 100.000 DN mới thành lập mới; 2 năm 2017 và 2018 
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có 258.134 DN thành lập mới và 60.458 DN tạm ngừng hoạt động quay trở lại nhờ môi trường 
kinh doanh được cải thiện và các chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển DN.

Hai là, Kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhất là về 
tăng trưởng, đầu tư, thương mại, tạo việc làm và đóng góp vào NSNN. 

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 40% GDP của nền kinh tế và có dấu hiệu tăng lên nhờ 
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. Đến năm 2018, 
ước tính kinh tế tư nhân đóng góp 42,1% GDP của nền kinh tế và có dấu hiệu tăng lên.

Bảng 1: Cơ cấu GDP (%).

2016 2017 2018

1. Kinh tế Nhà nước 28,81 28,63 27,67
2. Kinh tế ngoài Nhà nước: 42,56 41,74 42,08

- Tập thể 3,92 3,76 ..
- doanh nghiệp của tư nhân 8,21 8,64 ..
- Cá thể 30,43 29,34 ..

3. Khu vực FDI 18,59 19,63 20,28
4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,04 10,00 9,97

Tổng số 100,00 100,00 100,00

(Nguồn: Tổng cục thống kê; năm 2018 là số ước tính)

Kinh tế tư nhân tạo nhiều việc làm mới, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. 
Năm 2019, số lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 83,3%tổng số lao động 
từ 15 tuổi trở lên đang làm việc của cả nước (khoảng 45,2 triệu người); năm 2017 tổng số lao động 
cả nước là 44,9 triệu người. Riêng 2 năm 2017 và 2018, số DN thành lập mới đã tạo gần 2,3 triệu 
việc làm mới.

Bảng 2: Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội (%)

Khu vực kinh tế 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kinh tế Nhà nước 37.0 40.3 40.4 39.9 38.0 37.5 35.7 33.3
Kinh tế ngoài nhà nước 38.5 38.1 37.7 38.4 38.7 38.9 40.6 43.3
FDI 24.5 21.6 21.9 21.7 23.3 23.6 23.7 23.4
Toàn xã hội 100 100 100 100 100 100 100 100

Nguồn: Niên giám thống kê hằng năm.

Trong khi tỷ trọng vốn đầu tư từ kinh tế Nhà nước ngày càng giảm mạnh thì tỷ trọng vốn đầu 
tư của khu vực kinh tế tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh và đã vượt qua mức 
40% vào 2 năm 2017 và 2018.

Kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại của Việt Nam. Trong 
2 năm 2017-2018, khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng 25,3-26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu 
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hàng hoá và chiếm tỷ trọng từ 34,7-34,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá, lớn hơn gấp 10 lần 
về xuất khẩu và gần 7 lần về nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước (không kể dầu thô).

Ba là, Kinh tế tư nhân góp phần mở rộng nguồn thu và tăng thu NSNN.

Bảng 3: Cơ cấu thu NSNN (%)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Thu trong nước 61.5 64.9 68.5 67.6 75.6 80.5 80.3 80.6
DNNN 17.5 19.4 22.8 21.4 15.7 13.5 11.4 10.7
FDI 10.7 11.2 13.4 14.1 13.8 14.4 13.3 13.1
KV công, thương, DN 
NQD 11.7 12.5 12.7 12.8 12.7 13.9 14.0 14.7

Thuế TN cá nhân 5.3 6.1 5.6 5.5 5.6 5.8 6.1 6.6
Thuế bảo vệ MT 1.6 1.7 1.4 1.4 2.6 3.8 3.5 3.3
Phí, lệ phí, nhà đất và 
các khoản thu khác 14.7 13.9 12.5 12.5 25.3 29.1 32.0 32.2
2. Thu từ dầu thô 15.3 19.1 14.5 11.4 6.6 3.6 3.8 4.6
3. Thu cân đối từ XNK 21.6 14.6 15.6 19.7 16.6 15.2 15.2 14.2
4. Thu viện trợ 1.7 1.4 1.3 1.3 1.2 0.7 0.6 0.5

Tổng cộng 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(Nguồn: Niên giám Thống kê hằng năm).

 Bảng 4: Tỷ trọng thu NSNN từ sản xuất - kinh doanh (%)

TT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018
1 Thu từ khu vực DNNN 42,97 44,49 40,40 37,06 27,86
2 Thu từ khu vực DN FDI 29,91 28,93 30,17 30,68 33,94
3 Thu từ khu vực kinh tế NQD 27,11 26,58 29,43 32,26 38,20

3.1 Thu từ DN và tổ chức kinh tế 24,67 24,69 27,57 30,58 36,35
3.2 Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh 

doanh khu vực NQD
2,44 1,90 1,87 1,68 1,85

TỔNG CỘNG 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(Nguồn: Tổng cục thuế)

Cùng với những nỗ lực của Chính phủ trong việc khuyến khích khởi nghiệp và cải thiện môi 
trường kinh doanh đã đưa đến những kết quả bước đầu: Thu NSNN từ khu vực kinh tế tư nhân 
ngày vàng tăng; đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên thu NSNN từ SXKD của khu vực kinh tế tư 
nhân vượt qua khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp Nhà nước. Đóng góp 
vào tăng thu NSNN cho thấy sự phát triển của kinh tế tư nhân đã phát huy vai trò đối với việc củng 
cố nền tài chính quốc gia. Đây là những tín hiệu phản ánh sự lớn mạnh về quy mô, số lượng chủ 
thể và sự cải thiện về hiệu quả của kinh tế tư nhân.



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA364

Bảng 5: Cơ cấu lao động trên 15 tuổi theo thành phần kinh tế (%)

T/phần kinh tế 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

Nhà nước 9.9 9.7 9.5 9.2 9.1 8.8 8.6 8.3 8.1 8.0
Ngoài nhà 
nước 85.9 85.9 85.7 85.4 85.0 84.5 83.6 83.3 82.7 82.2

FDI 4.2 4.4 4.8 5.4 6.0 6.7 7.8 8.4 9.1 9.8
Tổng cộng 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(Nguồn: Tổng cục Thống kê (2019)

(*): Số liệu dự báo

Dễ dàng nhận ra khu vực kinh tế tư nhân đã và đang là khu vực tạo công ăn việc làm cho đại 
bộ phận lực lượng lao động của Việt Nam hiện nay. Xu hướng này vẫn tiếp tục duy trì cùng với 
quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước và khu vực kinh tế Nhà nước, thu hẹp dần phạm 
vi mà các DN mà Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối hoặc 100% vốn điều lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được kể trên, có thể chỉ ra một số hạn chế cơ bản về sự phát triển 
của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay như sau:

Thứ nhất, Quy mô DN chủ yếu là nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp.

Nếu xét về số lượng, các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân chiếm đại bộ phận trong tổng số 
DN của nền kinh tế. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, nếu năm 2012, số DN thuộc khu vực 
kinh tế tư nhân chiếm 96,5% tổng số DN của cả nước, thì đến năm 2014, tỷ lệ này tăng lên tới 97%; 
đồng thời, 97,6% các DN đang hoạt động tại Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 
Kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cáp tỉnh (PCI) năm 2015 ở Việt Nam cũng phản ánh 
kết quả tương tự. Trong số 8.335 DN dân doanh được lấy mẫu tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam 
thì có tới 97,3% là DNNVV.

Nếu xét theo quy mô vốn và lao động, các DN ngoài Nhà nước có quy mô rất nhỏ. Theo số 
liệu tính tại thời điểm tháng 12/2014 thì số lao động bình quân sử dụng trong DN ngoài Nhà nước 
là 18 người; trong khi DN FDI là 312 lao động; DNNN là 504 lao động. Về quy mô vốn sử dụng: 
50% số DN ngoài Nhà nước có quy mô vốn bình quân dưới 5 tỷ đồng; chỉ có 6% số DN ngoài Nhà 
nước có quy mô vốn bình quân trên 50 tỷ đồng; trong khi đó, con số này ở khu vực DNNN là 5% 
và 66%; ở khu vực DN FDI là 2% và 41% . Quy mô vốn kinh doanh nhỏ tất yếu dẫn tới năng lực 
cạnh tranh của DN ngoài Nhà nước không thể cao cũng là điều dễ hiểu.

Thứ hai, Hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao, năng suất lao động thấp.

Bảng 6: Năng suất lao động hiện hành của DN (tr.đ/người)

Khu vực 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

Nhà nước 161.1 191.1 209.4 232.5 251.3 276.1 311.9 339.0 368.7 399.4
Ngoài nhà 
nước 28.2 32.8 34.9 37.9 40.4 42.6 46.5 51.6 58.7 66.4

FDI 208.3 232.5 248.6 246.9 240.4 233.3 233.6 247.7 252.5 261.6

(Nguồn: Tổng cục Thống kê (2019)

(*): Số liệu dự báo



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 365

Bảng 7: Tỷ suất lợi nhuận của các DN thuộc các thành phần kinh tế (%)

Chung DNNN 100% vốn NN DN Ngoài NN FDI

TSLN trên tài sản 
(ROA)

BQ 2011-2015 2,4 2,8 2,5 1,1 5,4
2016 2,7 2,6 2,9 1,4 6,9
2017 2,9 2,2 2,6 1,8 7,0

TSLN vốn chủ sở 
hữu (ROE)

BQ 2011-2015 8,2 12,1 10,1 3,4 15,1
2016 9,0 11,0 9,8 4,4 17,5
2017 10,0 11,4 10,6 6,0 18,1

TSLN trên doanh 
thu (ROS)

BQ 2011-2015 3,7 6,0 5,6 1,5 6,1
2016 4,1 6,9 6,3 1,9 6,8
2017 4,2 6,4 6,1 2,5 6,6

(Nguồn: Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có sự chênh lệch lớn về năng suất lao động và tỷ suất 
lợi nhuận giữa các DN; theo đó, các DN FDI bỏ xa các DNNN và DN ngoài Nhà nước cả về năng 
suất lao động và tỷ suất lợi nhuận; các DN ngoài Nhà nước xếp cuối cùng về cả năng suất lao động 
và tỷ suất lợi nhuận. Điều này là hoàn toàn lô gíc do các DN FDI do quy mô lớn, trang bị kỹ thuật 
công nghệ hiện đại, năng suất lao động cao và lợi thế về kinh nghiệm thị trường.

Thứ ba, Kỹ thuật công nghệ lạc hậu, khả năng hội nhập thấp.

Theo kết quả điều tra đổi mới kỹ thuật công nghệ của 8000 DN ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo giai đoạn 2009-2013 cho thấy: chỉ có 8% số DN có hoạt động nghiên cứu đầu tư đổi mới 
kỹ thuật công nghệ; trong đó, chủ yếu là DN lớn và vừa, Các DN ngoài Nhà nước chủ yếu là quy 
mô nhỏ, gần như không có điều kiện nghiên cứu đổi mới kỹ thuật công nghệ. Điều này cũng dễ 
hiểu bởi quy mô vốn bình quân của 1 DN ngoài Nhà nước năm 2014 chỉ có 26 tỷ đồng; quá thấp, 
không đủ khả năng đầu tư đổi mới kỹ thuật công nghệ.

Tóm lại, mặc dù đã có sự phát triển khá mạnh nhưng khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam 
chưa phát huy hết được tiềm năng của mình để thực sự đóng vai trò là động lực quan trọng của nền 
kinh tế. Có nhiều nguyên nhân về chủ quan và khách quan; một trong những nguyên nhân cơ bản 
là khu vực kinh tế tư nhân đang gặp nhiều rào cản cả về tư duy nhận thức đến khung khổ pháp lý, 
cơ chế chính sách tác động đến môi trường kinh doanh, cũng như ảnh hưởng đến năng lực nội tại 
của khu vực kinh tế này cần sớm được tháo gỡ.

2 - NHỮNG RÀO CẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM  

Có thể chia các rào cản đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân thành các nhóm chủ yếu sau:

Thứ nhất, Các rào cản liên quan đến tư duy lý luận và nhận thức đối với sự phát triển của 
khu vực kinh tế tư nhân.

Mặc dù chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường bao gồm nhiều thành phần kinh tế ở Việt 
Nam được xác định ngay từ nghị quyết đại hội Đảng VI (1986); tuy nhiên, vấn đề xác định vai trò 
và giải quyết mối quan hệ giữa thành phần kinh tế Nhà nước và thành phần kinh tế tư nhân, giữa 
DNNN và DN tư nhân vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Chính vì vậy, mặc dù Đảng đã ban hành 
Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư thống nhất, Luật hỗ trợ DNNVV và nhiều Nghị quyết, Nghị 
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định về phát triển kinh tế tư nhân; Tuy vậy, trong quá trình thực thi triển khai các văn bản pháp lý 
kể trên vẫn còn không ít e ngại về vấn đề phát triển kinh tế tư nhân và DN tư nhân, e ngại sự phát 
triển của kinh tế tư nhân và DN tư nhân sẽ ảnh hưởng xói mòn đến vai trò của kinh tế Nhà nước và 
DNNN; điều này đã dẫn tới sự sai lệch trong việc triển khai xây dựng một môi trường kinh doanh 
bình đẳng thúc đẩy kinh tế tư nhân và các DN tư nhân phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của 
đất nước; cũng như cách xử lý cùng một vấn đề nhưng của DNNN lại không giống với của DN tư 
nhân (ví dụ, vấn đề xử lý phá sản DN) dẫn đến việc ảnh hưởng tới niềm tin của các DN và doanh 
nhân trong quá trình yên tâm bỏ vốn đầu tư kinh doanh.

Thứ hai, Các rào cản liên quan đến khung khổ pháp lý cho sự phát triển của kinh tế tư 
nhân.

Việc duy trì Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thống nhất đã tạo ra khuôn khổ pháp lý thuận 
lợi cho mọi người có thể tham gia thị trường; tuy nhiên, khung khổ pháp lý hiện tại chưa đồng bộ 
để điều chỉnh hoạt động trên thị trường, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng, điều chỉnh việc rút ra 
khỏi thị trường thông qua phá sản hay giải thể DN. Hiện tại, các DNNN vẫn được nhiều ưu đãi từ 
phía Nhà nước như: điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay, được NSNN cấp vốn, được ưu tiên tiếp 
cận đất đai và mặt bằng SXKD; chưa kể DNNN độc quyền kinh doanh trong nhiều lĩnh vực điện, 
nước, xăng dầu, dịch vụ công ích thiết yếu; cơ chế định giá chưa theo cơ chế thị trường; các DN 
FDI cũng được hưởng những ưu đãi riêng, trong khi DN tư nhân trong nước lại không được hưởng; 
Việc duy trì các ưu đãi cho DN tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân thực ra là không cần thiết - xét 
về lâu dài là không cần thiết, nếu xét trên góc độ xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng.

Thứ ba, Các rào cản liên quan đến việc thực thi các quy định đối với hoạt động của khu 
vực kinh tế tư nhân.

Mặc dù Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 đã có khá nhiều cải cách và thay đổi theo 
hướng tích cực, như các quy định liên quan đến thành lập DN, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội;.. 
Tuy nhiên trong thực tế còn khoảng cách khá lớn giữa quy định và thực thi các luật này. Nhiều rào 
cản dưới hình thức các “giấy phép con” vẫn còn tồn tại; thậm chí còn có sự thiếu thống nhất giữa 
các cơ quan quản lý Nhà nước khi ban hành các văn bản về điều kiện kinh doanh không phù hợp 
với quy định của Luật Đầu tư 2014; các quy định về quản lý và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 
còn gây phiền hà cho hoạt động của các DN. Theo kết quả điều tra PCI 2015, có tới 74% DN phải 
đón tiếp các đoàn thanh - kiểm tra trong tất cả các lĩnh vực trong 1 năm; điều này dẫn tới lo ngại 
rằng: quy mô của DN tư nhân càng lớn thì gánh nặng thanh tra, kiểm tra càng lớn, gây cản trở cho 
hoạt động kinh doanh của DN.

Thứ tư, Rào cản do năng lực nội tại và văn hoá DN hạn chế.

Các DN tư nhân chủ yếu là DNNVV, nguồn lực tài chính hạn chế, trình độ trang thiết bị và 
năng lực cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực không cao, khả năng tiếp cận thông tin thị 
trường thấp; hoạt động kinh doanh hầu hết mang tính ngắn hạn, không có chiến lược kinh doanh 
dài hạn; ý thức chấp hành pháp luật yếu; chưa kể một bộ phận doanh nhân hạn chế về kiến thức 
pháp luật, không được đào tạo bài bản, nói gì đến tiếp cận trình độ quản trị kinh doanh hiện đại; 
không ít doanh nhân còn thiếu văn hoá kinh doanh và trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng chạy theo 
lợi nhuận mà dẫn đến các hành vi tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sự nhìn nhận thiếu tích cực của dư 
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luận xã hội với các DN tư nhân và kinh tế tư nhân,v.v.

Những rào cản nói trên cần sớm có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh 
tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước.

3 - CÁC GIẢI PHÁP XOÁ BỎ RÀO CẢN NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN.

Một là, Sớm hoàn thiện về mặt lý luận tạo cơ sở cho việc thống nhất nhận thức về vai trò 
của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Cần đẩy nhanh việc hoàn thiện lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và vị trí, 
vai trò của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Điều này có 
quan hệ khăng khít với việc nhận thức lại về vai trò của Nhà nước, khu vực kinh tế Nhà nước và 
khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Vai trò của Nhà nước và khu vực kinh tế Nhà 
nước chính là ở việc kiến tạo thị trường, xây dựng hạ tầng kinh tế - kỹ thuật “cứng” và “mềm” cho 
nền kinh tế, làm cho thị trường hoạt động tốt hơn. Cần sớm xác định rõ phạm vi những ngành, lĩnh 
vực và sản phẩm có tính chiến lược hoặc ảnh hưởng lớn tới sự ổn định và an ninh của nền kinh tế 
quốc dân mà Nhà nước cần phải độc quyền, cần nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc nắm cổ phần chi 
phối của DN để thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhà nước cần đẩy mạnh thoái vốn 
ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh vì lợi nhuận, vì tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các 
DNNN hầu hết là rất thấp so với DN ngoài Nhà nước. 

Cần nhấn mạnh và làm rõ việc nhận thức việc xác định “kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế” không bao hàm sự phân biệt đối xử 
giữa “Vai trò chủ đạo” so với “động lực phát triển”, mà vấn đề chủ yếu ở đây là xác định đúng vị 
trí, vai trò của mỗi khu vực kinh tế trong nền kinh tế. Kinh tế tư nhân hiện nay đã chiếm đa số về 
số lượng, về giải quyết công ăn việc làm, về vốn đầu tư trong xã hội; vì vậy cần thiết phải xoá bỏ 
các rào cản, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân để kinh tế tư nhân thực sự trở thành “động 
lực quan trọng nhất” của nền kinh tế nước ta.  Nếu được khẳng định một cách chính thức sẽ có tác 
dụng cổ vũ mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế của đất nước.

Hai là, Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
cho kinh tế tư nhân phát triển.

 Cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý cần thiết tạo thuận lợi cho các 
nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn kinh doanh, xoá bỏ các thủ tục phiền nhiễu trong việc xúc tiến đầu tư 
cũng như tiến hành hoạt động kinh doanh, Cần xem xét việc xoá bỏ các ưu đãi theo thành phần 
kinh tế để thực sự xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng trước pháp luật. Cần hoàn thiện 
các văn bản pháp lý theo hướng đảm bảo sự thống nhất giữa các Luật và Nghị định, thông tư hướng 
dẫn thi hành; xoá bỏ các rào chắn ngăn cản quá trình tự do hoá đi vào thị trường, bảo đảm quyền 
sở hữu tư nhân bằng các thể chế đặc biệt theo dõi các nghĩa vụ hợp đồng. Đặc biệt, cần xây dựng 
cơ sở pháp lý cho việc hình thành, thực hiện, theo dõi, thanh lý, giải quyết tranh chấp các hợp đồng 
kinh tế và xử lý các vấn đề kinh tế - tài chính khi DN bị giải thể, phá sản theo đúng quy luật thị 
trường không phân biệt thuộc thành phần kinh tế nào.

Cần hoàn thiện thể chế phân bổ nguồn lực để các nguồn lực của quốc gia được huy động và 
sử dụng có hiệu quả cao nhất; cần có những giải pháp có tính chất đột phá để xoá bỏ cơ chế xin 
cho trong việc tiếp cận, phân bổ nguồn vốn từ NSNN; xây dựng và thực hiện cơ chế công khai 
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việc đấu thầu - trúng thầu các dự án, các công trình đầu tư từ vốn NSNN; đảm bảo kinh tế tư nhân 
được bình đẳng trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng Nhà nước, cũng như sử dụng các nguồn tài 
nguyên của quốc gia như các thành phần kinh tế khác.  

 Ba là, Cần thực sự tạo ra sự chuyển biến trong việc đảm bảo kinh tế tư nhân thực sự 
bình đẳng trước pháp luật như với các thành phần kinh tế khác.

 Cần xoá bỏ sự kỳ thị trong việc việc nhận thức và ứng xử của cán bộ công chức trong bộ 
máy quyền lực của Nhà nước đối với các DN và doanh nhân thuộc khu vực kinh tế tư nhân khi thi 
hành công vụ. Cần dỡ bỏ các rào cản giấy phép con không cần thiết ngăn cản và làm nản lòng các 
nhà đầu tư khi bỏ vốn đầu tư - kinh doanh. Cần thực hiện đúng tinh thần “Những gì mà pháp luật 
không cấm thì các DN đều có thể được làm”; đặc biệt, cần hỗ trợ các DN tư nhân tiếp cận thông 
tin thị trường, cũng như có cơ chế khuyến khích các DN đầu tư nghiên cứu đổi mới kỹ thuật, công 
nghệ, vận dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào trong SXKD và quản trị DN. 

 Bốn là, Cần nâng cao chất lượng thể chế và quản trị của khu vực kinh tế tư nhân.

 Các DN cần chủ động xây dựng và phát triển văn hoá DN lành mạnh, hình thành đội ngũ 
doanh nhân có trách nhiệm với xã hội, sống và làm việc tuân thủ những chuẩn mực do DN xây 
dựng, đảm bảo sự trông sạch, minh bạch, kiên quyết nói “không” với tình trạng tham nhũng, hối lộ 
trong kinh doanh, xây dựng hình ảnh người doanh nhân có trách nhiệm đối với xã hội, từ đó, thay 
đổi thái độ mặc cảm đối với các DN và doanh nhân thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

 Bên cạnh đó, Nhà nước cần coi trọng việc vinh danh những DN và doanh nhân thực hiện 
tốt trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế của 
đất nước, chung tay giải quyết các vấn đề của xã hội song song với việc xử lý nghiêm các DN và 
cá nhân tiến hành kinh doanh vi phạm pháp luật, trốn tránh hoặc không thực hiện các cam kết xã 
hội, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh tế và đời sống xã hội của cộng đồng. Nhà nước cũng 
cần hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao trình độ quản trị DN cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các DN 
ngoài Nhà nước thông qua việc duy trì các chương trìnhđào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, hỗ 
trợ pháp lý cho các DN trong quá trình khởi nghiệp hoặc tiếp cận thông tin thị trường nước ngoài, 
tạo cơ hội cho các DN giao lưu, học hỏi các kiến thức, kỹ năng kinh doanh trong bối cảnh cách 
mạng công nghiệp 4.0, giảm thiểu rủi ro đối với các DN khi tham gia thị trường.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH TẠI TỈNH LÀO CAI

 Phạm Thị Nga*

Phạm Thị Thu Hường**

TÓM TẮT: Phát triển du lịch thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, khi mà công nghệ thông tin phát triển hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống 
xã hội. Nghiên cứu tập trung phân tích vai trò của công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển Du lịch 
thông minh tại Lào Cai. Kết quả cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong 
việc phát triển Du lịch thông minh thông qua việc cung cấp các sản phẩm du lịch thông minh tới khách 
du lịch. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy, việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ là một trong những vấn 
đề lớn mà Lào Cai và các địa phương khác cần phải giải quyết nếu muốn phát triển du lịch thông minh.Do 
đó, để thực hiện mục tiêuđến năm 2020, du lịch Lào Cai phát triển đột phá, cơ bản trở thành ngành kinh 
tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ, Lào Cai cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, 
hiệu quả nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Du lịch thông minh.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Du lịch thông minh, khách du lịch, Lào Cai.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các khía cạnh của 
đời sống xã hội và các ngành kinh tế. Tại Việt Nam, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cả 
cơ hội và thách thức cho ngành du lịch. Thị trường du lịch Việt Nam đang có những thay đổi lớn 
do sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng nhanh của du lịch trực tuyến. Trong 
những năm gần đây, các công nghệ thông minh đã thực sự bùng nổ trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt 
là sự ra đời của các doanh nghiệp thuần túy công nghệ và liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp 
lữ hành, nhà hàng, khách sạn... Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho ngành du lịch quảng 
bá, giới thiệu và phát triển được nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và 
phát triển du lịch bền vững.

Là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với tốc độ tăng trưởng lượng khách bình 
quân đạt 22,5%/năm, doanh thu du lịch xã hội đạt 42,5 %/năm trong giai đoạn 2016 - 2018, du 
lịch đóng vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Lào Cai. Dự kiến năm 2020 Lào Cai sẽ đón 
5 triệu lượt khách du lịch, rất nhiều trong số khách này cần tới nhu cầu tra cứu, tìm hiểu du lịch 
dịch vụ của Lào Cai.

*  Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên. Tác giả nhận phản hồi: Email: phamngaktct@gmail.com - Điện thoại: 
0962 260 638
**  Trường Đại học Hùng Vương. Tác giả nhận phản hồi: Email: huongdhhv84@gmail.com - Điện thoại: 0982 862 952
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Với tư duy đổi mới, Lào Cai đã nhanh chóng tận dụng những thành tựu của công nghệ thông 
tin trong phát triển du lịch thông minh - lĩnh vực đóng góp quan trọng trong GDRP toàn tỉnh. Đặc 
biệt qua nghiên cứu thực tế có 75% người Việt Nam dùng điện thoại thông minh - những người 
có khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhất. Hiện nay, đa số du khách đều sử dụng điện thoại thông 
minh để tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch. Có thể nói cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đã tác động rất lớn đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Lào cai nói riêng. Tuy nhiên, 
so với những tiềm năng lợi thế riêng có, du lịch Lào Cai hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu 
cao hơn, đi đến những cái đích xa hơn nữa.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý luận về du lịch thông minh

2.1.1. Khái niệm du lịch thông minh

Thuật ngữ “Du lịch thông minh” mới xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại 
đây, được nhắc đến nhiều khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính thức diễn ra.

Du lịch thông minh có thể được xem như một sự phát triển hợp lý từ du lịch truyền thống và 
du lịch điện tử, lấy nền tảng từ những đổi mới và định hướng công nghệ của ngành công nghiệp du 
lịchtrong bối cảnh phát triển rộng rãi của thông tin và truyền thông. Sự phát triển theo hướng này 
tiếp tục với việc ứng dụng rộng rãi phương tiện truyền thông xã hội, và thừa nhậntính di động của 
thông tin cũng như người tiêu dùng du lịch. Như vậy, du lịch thông minh là bước tiến rõ rệt trong 
quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong du lịch, nâng cao mức độ 
thông minh trong các hệ thống du lịch thông qua việc thay đổi cách thức tạo ra, trao đổi, tiêu dùng 
và chia sẻ kinh nghiệm du lịch.

Du lịch thông minh là mô hình được xây dựng dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và 
truyền thông, trong đó, hạ tầng tích hợp dữ liệu được phát triển đồng bộ, đảm bảo sự tương tác kịp 
thời giữa 3 bên là nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch và du khách. Mở rộng hơn nữa là sự liên kết 
với các ngành. Việc triển khai du lịch thông minh cũng nhằm tăng cường quảng bá các dịch vụ du 
lịch, nâng cao chất lượng du lịch, hướng tới thúc đẩy, phát triển ngành kinh tế du lịch trên địa bàn 
tỉnh. Phần mềm còn cung cấp các tính năng đặt dịch vụ (phòng, tour) trực tuyến cho người dùng. 
Tra cứu thông tin về điểm đến, khách sạn, nhà hàng và địa điểm ăn uống, các chương trình vui chơi 
giải trí, các chương trình khuyến mãi…

Các điểm đến trong mô hình cũng là những điểm đến thông minh với hạ tầng công nghệ tiên 
tiến, đảm bảo sự phát triển bền vững, tiếp cận thuận lợi với du khách, giúp gia tăng chất lượng 
của trải nghiệm và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Người tham gia mô hình này cũng 
là những du khách thông minh. Họ không chỉ tiêu thụ mà còn chia sẻ và tạo ra trải nghiệm, có vai 
trò quản lý và giám sát để đảm bảo sự hoàn hảo cho những hành trình tiếp theo của mình và những 
du khách khác.

Như vậy, tổng hợp lại, du lịch thông minh là du lịch được hỗ trợ bởi tập hợp các nỗ lực tại một 
điểm đến để thu thập và tổng hợp/khai thác dữ liệu có nguồn gốc từ cơ sở hạ tầng vật chất, các kết 
nối xã hội, các nguồn Chính phủ/tổ chức cùng với việc sử dụng các công nghệ tiên tiến để chuyển 
đổi dữ liệu đó thành kinh nghiệm trực tuyến và các đề xuất giá trị kinh doanh với trọng tâm rõ ràng 
về hiệu quả và sự bền vững. Hay du lịch thông minh là việc áp dụng công nghệ thông tin nhằm tạo 
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ra và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách thông qua sử dụng các ứng dụng trực tuyến như cấp 
visa, đặt phòng, tìm đường, lựa chọn điểm đến…

2.1.2. Các thành phần của du lịch thông minh

Du lịch thông minh gồm nhiều thành phần và lớp thông minh được công nghệ thông tin và 
truyền thông(ICT) hỗ trợ.Các thành phần của du lịch thông minh bao gồm kinh nghiệm thông 
minh, hệ sinh thái kinh doanh thông minh và điểm đến thông minh.

 

Hình 1. Thành phần và lớp của du lịch thông minh

 Nguồn: Nguyễn Thị Kiểu Trang (2018)

Kinh nghiệm thông minh là các trải nghiệm du lịch qua trung gian công nghệ và sự tăng 
cường trao đổi thông tin thông qua việc cá nhân hoá, nhận thức về bối cảnh và theo dõi thời gian 
thực. Khách du lịch là những người tham gia tích cực trong việc tạo ra trải nghiệm này: họ tiêu 
thụ, tạo ra và tăng cường dữ liệu tạo thành nền tảng cho trải nghiệm. Các khách du lịch thông minh 
sử dụng những thiết bị di động thông minh để khai thác cơ sở hạ tầng thông tin được cung cấp tại 
điểm đến để tăng thêm giá trị cho trải nghiệm của họ.

Hệ sinh thái kinh doanh thông minh đề cập đến tính năng động của các bên liên quan, số hóa 
các quy trình kinh doanh cốt lõi và tính linh hoạt của các tổ chức, bao gồm sự cộng tác giữa cộng 
đồng, tư nhân, Chính phủ và khách du lịch.

Điểm đến thông minh được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến đảm bảo sự 
phát triển bền vững các khu vực du lịch, có thể tiếp cận được với mọi người, tạo thuận lợi cho sự 
tương tác của khách truy cập và hội nhập vào môi trường xung quanh, làm tăng chất lượng của trải 
nghiệm tại điểm đến và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Khía cạnh quan trọng của 
các điểm đến thông minh là sự hội nhập của ICT vào cơ sở hạ tầng vật chất.

Các lớp của du lịch thông minh gồm ba thành phần: Lớp thông tin thông minh nhằm thu thập 
dữ liệu. Lớp trao đổi thông minh hỗ trợ khả năng liên kết. Lớp xử lý thông minh có trách nhiệm 
phân tích, hình dung, tích hợp và sử dụng thông minh dữ liệu.

Như vậy, các điểm đến thông minh, hệ sinh thái kinh doanh thông minh và những trải nghiệm 
thông minh là ba thành phần cơ bản được hỗ trợ bởi các lớp thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu. Bằng 
cách đó, du lịch thông minh khác với du lịch điện tử thông thường không chỉ trong các công nghệ cốt 
lõi mà nó còn có lợi thế trong các cách tiếp cận để tạo ra những trải nghiệm tại điểm đến.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin: Bài viết sử dụng thông tin thứ cấp thông qua số liệu thống 
kê, các tài liệu liên quan đến du lịch và du lịch thông minh của tỉnh Lào Cai.

DỮ LIỆU
Thu thậpTrao đổiXử lý
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Xử lý và phân tích thông tin:Thông tin sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel và 
sử dụng các phương pháp phân tích như: Phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng phát 
triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phương pháp so sánh để so sánh một số chỉ tiêu trong phát 
triển du lịch như doanh thu, lượng khách du lịch đến Lào Cai giai đoạn 2016 - 2019.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng phát triển du lịch thông minh tại Lào Cai

3.1.1. Khái quát thành tựu phát triển du lịch tại Lào Cai

Với định hướng xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những 
điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của vùng Tây Bắc, là một trong những trọng điểm du lịch của Việt 
Nam và Đông Nam Á. Đặc biệt, xây dựng Sapa trở thành khu du lịch quốc gia, quốc tế giàu bản 
sắc nhưng vẫn bảo đảm yếu tố hiện đại. Đến nay, Lào Cai đã bước đầu đã xây dựng được một số 
“thương hiệu” và sản phẩm du lịch nổi tiếng, đặc trưng, hấp dẫn du khách như: Giải đua ngựa 
truyền thống Bắc Hà; Giải Marathone leo núi quốc tế (VMM), Giải đua xe đạp quốc tế một vòng 
đua hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, Giải đua xe đạp vượt núi quốc tế theo cung đường thành 
phố Lào Cai - Bát Xát - Y Tý - Bản Khoang - Sapa, Lễ hội 4 mùa, Lễ hội trên mây Sapa... Các di 
tích, di sản văn hóa, danh thắng tiếp tục phát huy giá trị, tạo thành những sản phẩm du lịch hấp 
dẫn du khách như: danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa, Bát Xát; các di tích Đền Bảo Hà, Đền Cô 
Tân An, Đền Thượng, Dinh Hoàng A Tưởng; các di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật 
truyền thống, nghề thủ công truyền thống, chợ phiên... Thời gian qua, lượng du khách đến Lào Cai 
liên tục tăng, doanh thu từ du lịch góp phần ngày càng cao trong tổng doanh thu của tỉnh.

Bảng 1. Số lượng du khách đến Lào Cai và doanh thu từ du lịch tại Lào Cai

giai đoạn 2016 - 2019

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 7 tháng đầu 
năm 2019

Số lượng du khách Người 2.769.821 3.503.924 4.246.590 3.328.000
Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 6.405 9.443 13.406 12.820

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Để có sự tăng trưởng về doanh thu từ các hoạt động du lịch, Lào Cai đã triển khai thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, vì vậy, 
ngành Du lịch của tỉnh đã có những bước khởi sắc rõ rệt.

Năm 2016, du lịch Lào Cai đã có sự tăng trưởng mạnh về cả số lượng khách tham quan và 
doanh thu từ các hoạt động du lịch. Cụ thể, Năm 2016, tổng lượt khách đến Lào Cai đạt 2.769.821 
lượt khách, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.405 tỷ đồng, 
tăng 37% so với năm 2015, trong đó tổng thu từ khách quốc tế 1.851 tỷ đồng, tổng thu từ khách 
nội địa 4.554 tỷ đồng.

Năm 2017, lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng mạnh với 3.503.924 lượt khách, đạt 113% 
kế hoạch năm, tăng 26,5% so với năm 2016, gấp 18 lần năm 2000 và gấp 175 lần so với năm 1991.
Lượng khách tại các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên… 

ra và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách thông qua sử dụng các ứng dụng trực tuyến như cấp 
visa, đặt phòng, tìm đường, lựa chọn điểm đến…

2.1.2. Các thành phần của du lịch thông minh

Du lịch thông minh gồm nhiều thành phần và lớp thông minh được công nghệ thông tin và 
truyền thông(ICT) hỗ trợ.Các thành phần của du lịch thông minh bao gồm kinh nghiệm thông 
minh, hệ sinh thái kinh doanh thông minh và điểm đến thông minh.

 

Hình 1. Thành phần và lớp của du lịch thông minh

 Nguồn: Nguyễn Thị Kiểu Trang (2018)

Kinh nghiệm thông minh là các trải nghiệm du lịch qua trung gian công nghệ và sự tăng 
cường trao đổi thông tin thông qua việc cá nhân hoá, nhận thức về bối cảnh và theo dõi thời gian 
thực. Khách du lịch là những người tham gia tích cực trong việc tạo ra trải nghiệm này: họ tiêu 
thụ, tạo ra và tăng cường dữ liệu tạo thành nền tảng cho trải nghiệm. Các khách du lịch thông minh 
sử dụng những thiết bị di động thông minh để khai thác cơ sở hạ tầng thông tin được cung cấp tại 
điểm đến để tăng thêm giá trị cho trải nghiệm của họ.

Hệ sinh thái kinh doanh thông minh đề cập đến tính năng động của các bên liên quan, số hóa 
các quy trình kinh doanh cốt lõi và tính linh hoạt của các tổ chức, bao gồm sự cộng tác giữa cộng 
đồng, tư nhân, Chính phủ và khách du lịch.

Điểm đến thông minh được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến đảm bảo sự 
phát triển bền vững các khu vực du lịch, có thể tiếp cận được với mọi người, tạo thuận lợi cho sự 
tương tác của khách truy cập và hội nhập vào môi trường xung quanh, làm tăng chất lượng của trải 
nghiệm tại điểm đến và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Khía cạnh quan trọng của 
các điểm đến thông minh là sự hội nhập của ICT vào cơ sở hạ tầng vật chất.

Các lớp của du lịch thông minh gồm ba thành phần: Lớp thông tin thông minh nhằm thu thập 
dữ liệu. Lớp trao đổi thông minh hỗ trợ khả năng liên kết. Lớp xử lý thông minh có trách nhiệm 
phân tích, hình dung, tích hợp và sử dụng thông minh dữ liệu.

Như vậy, các điểm đến thông minh, hệ sinh thái kinh doanh thông minh và những trải nghiệm 
thông minh là ba thành phần cơ bản được hỗ trợ bởi các lớp thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu. Bằng 
cách đó, du lịch thông minh khác với du lịch điện tử thông thường không chỉ trong các công nghệ cốt 
lõi mà nó còn có lợi thế trong các cách tiếp cận để tạo ra những trải nghiệm tại điểm đến.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin: Bài viết sử dụng thông tin thứ cấp thông qua số liệu thống 
kê, các tài liệu liên quan đến du lịch và du lịch thông minh của tỉnh Lào Cai.

DỮ LIỆU
Thu thậpTrao đổiXử lý



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA374

đều tăng so với năm 2016. Tổng doanh thu du lịch năm 2017 đạt 9.443 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch 
năm, tăng 47,4% so với năm 2016.

Năm 2018 cho thấy sự tăng vượt trội về lượng du khách đến Lào Cai khi đạt 4.246.590 lượt 
khách (tăng 21,2% so với năm 2017, gấp 1,5 lần so với năm 2016); tổng doanh thu từ du lịch đạt 
13.406 tỷ đồng (bằng 113 % kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ); tăng gấp đôi doanh thu năm 
2016, trong đó, tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 4.298 tỷ đồng và khách nội địa đạt 9.108 tỷ 
đồng.

Như vậy, có thể thấy du lịch Lào Cai tiếp tục duy trì bước tăng trưởng cao cả về số lượng 
cơ sở lưu trú, khách sạn đến chất lượng dịch vụ du lịch. Trong đó, lượng cơ sở lưu trú, khách sạn 
tăng từ 435 cơ sở (năm 2010) lên 1.198 cơ sở (năm 2018); khách sạn đạt chuẩn 4 đến 5 sao tăng 
từ 1 cơ sở năm 2010 lên 7 cơ sở trong năm 2018; khách sạn từ 2 đến 3 sao tăng từ 29 cơ sở (năm 
2010) lên 66 cơ sở (năm 2018).

Đặc biệt, chỉ trong bảy tháng đầu năm 2019, Lào Cai đã thu hút 3.328.000 lượt khách du lịch, 
đạt trên 66% kế hoạch năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ,gần bằng cả năm 2017. Kết quả trên đã 
góp phần đưa tổng doanh thu du lịch 7 tháng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 12.820 tỷ đồng, tăng 46% 
so với cùng kỳ, gần bằng cả năm 2018.

Như vậy có thể thấy, lượng du khách đến Lào Cai liên tục tăng nhanh trong những năm gần 
đây. Có được kết quả trên là nhờ chính sách phát triển Du lịch thông minh của chính quyền địa 
phương thời gian qua.

Về phân loại khách du lịch đến Lào Cai:

Bảng 2. Du khách quốc tế và nội địa đến Lào Cai giai đoạn 2016 - 2019

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 7 tháng đầu 
năm 2019

Tổng số
Số lượng (người) 2.769.821 3.503.924 4.246.590 3.328.000

Tỉ lệ (%) 100 100 100 100

Khách 
quốc tế

Số lượng (người) 750.778 700.000 718.585 527.000
Tỉ lệ (%) 27,08 20 16,93 15,84

Khách
nội địa

Số lượng (người) 2.019.043 2.803.924 3.528.005 2.801.000
Tỉ lệ (%) 72,92 80 83,07 84,16

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

(i) Khách quốc tế, khách nội địa đến tỉnh Lào Cai.

Năm 2016, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tại Lào Cai đạt 2.769.821 lượt, tăng 
32,5% so với năm 2015. Trong đó, khách quốc tế đạt 750.778 lượt, khách nội địa là 2.019.043 lượt. 

Năm 2017, tuy tổng lượng khách đến Lào Cai tăng vượt trội, đạt 3.503.924 lượt, nhưng khách 
quốc tế chỉ đạt 700.000 lượt, giảm 50.778 lượt so với năm 2016, trong khi đó lại ghi nhận sự tăng 
vượt trội của khách nội địa với 2.803.924 triệu lượt. Lượng khách nội địa đến với Lào Cai không 
chỉ gia tăng về số lượng mà xét về cơ cấu, có thể thấy một sự gia tăng vượt trội khi chiếm tới 80% 
tổng du khách đến với Lào Cai là khách nội địa. Con số này tăng khá nhanh khi năm 2016 chỉ 
chiếm 72,92%.
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Năm 2018, trong tổng số 4.246.590 khách đến Lào Cai có 718.585 lượt khách quốc tế (tăng 
18.585 lượt so với năm 2017) và 3.528.005 lượt khách nội địa (tăng 25,8% so với năm 2017). 
Trong năm này tiếp tục cho thấy sức hút của du lịch Lào Cai đối với du khách đặc biệt là khách nội 
địa (chiếm 83,07) trong khi du khách quốc tế chỉ chiếm 16,93%. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 
2019, lượng khách đến Lào Cai đạt 3.328.656 lượt khách, Trong đó, khách quốc tế đạt 527.662 
lượt khách, tăng 15,9% so với cùng kì; khách nội địa đạt 2.800.994 lượt, tăng 11,6%. 

Mặc dù tổng lượng khách du lịch cũng như khách quốc tế đến với Lào Cai liên tục tăng qua 
các năm, nhưng trong tổng du khách đến với Lào Cai thì chiếm tỷ lệ lớn vẫn là du khách trong 
nước (Năm 2016 chiếm 72,92, Năm 2017 chiếm 80%, con số này còn tiếp tục tăng nhanh trong 
năm 2018 khi chiếm 83,07% và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, lượng khách nội địa chiếm 
84,16%). Tương ứng với điều này là sự sụt giảm trong tỷ lệ khách quốc tế trong tổng du khách đến 
với Lào Cai (năm 2016 chiếm 27,08%, trong khi đó, đến năm 2017 chỉ chiếm 20% và đến năm 
2018, con số này giảm xuống chỉ còn 16,93%). Điều này cho thấy tốc độ tăng của lượng khách 
quốc tế chậm hơn so với khách nội địa. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Biểu đồ 1.Cơ cấu khách quốc tế và khách nội địa tại Lào Cai giai đoạn 2016 - 2019

Ngoài ra, không chỉ là sự sụt giảm trong cơ cấu mà còn là sự không ổn định về lượng khách 
quốc tế đến với Lào Cai. Nếu như năm 2016, khách quốc tế đến Lào Cai đạt 750.000 lượt thì đến 
năm 2017 lại giảm xuống còn 700.000 lượt và bắt đầu tăng nhẹ vào năm 2018 với 718.585, giảm 
gần 4,2% so với năm 2016. Điều này cho thấy chính sách thu hút khách quốc tế đến Lào Cai còn 
nhiều hạn chế và chưa thực sự hiệu quả.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Biểu đồ 2. Số lượng khách du lịch tại Lào Cai giai đoạn 2016 - 2019

Như vậy, mặc dù tiếp tục tăng về số lượng nhưng có xu hướng giảm nhanh trong cơ cấu của 
khách quốc tế trong tổng khách du lịch đến với Lào Cai. Điều này cho thấy chính sách quảng bá 
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của du lịch Lào Cai đối với khách quốc tế còn hạn chế trong khi Lào Cai có nhiều lợi thế cho loại 
hình du lịch khám phá, trải nghiệm, rất được khách quốc tế ưa chuộng. 

(ii) Lượng du khách phân theo địa bàn du lịch.

Bảng 3. Số lượng du khách đến Lào Cai phân theo địa điểm du lịch giai đoạn 2016-2019

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 7 tháng đầu 
năm 2019

Tổng số
Số lượng (người) 2.769.821 3.503.924 4.246.590 3.328.000

Tỉ lệ (%) 100 100 100 100

Khách đến 
TP Lào Cai

Số lượng (người) 1.476.324 1.890.000 2.250.000 2.150.000

Tỉ lệ (%) 53,3 54 53

Khách đến 
huyện Sapa

Số lượng (người) 970.000 2.500.000 2.420.000 2.150.000
Tỉ lệ (%) 35 71,3 57 64,6

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Huyện Sapa.

Năm 2016, lượng khách tại các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh đều tăng so với năm 2015. 
Cụ thể: Huyện Sapa đón 970.000 lượt khách (chiếm 35% tổng du khách đến Lào Cai). Năm 2017 
với ngành du lịch huyện Sapa được xem là một năm được mùa khi lượng khách du lịch tăng 
lên đột biến, đạt 2,5 triệu lượt khách (tăng 60% so với cùng kỳ năm trước), điều này cho thấy sự 
thành công từ Năm Du lịch Quốc gia 2017 đem lại cho huyện Sapa. Với việc hàng loạt các sự kiện 
văn hóa, du lịch và thể thao được tổ chức 4 mùa trong năm đã thực sự mang tới sự phát triển đột 
phá cho kinh tế du lịch ở địa phương này. Sự đột phá này không chỉ đến từ những con số ấn tượng 
mà còn từ tư duy, cách làm du lịch, công tác tuyên truyền quảng bá du lịch cả trong nước và quốc 
tế, đến đột phá về kết cấu hạ tầng, các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, và đặc biệt là ở tốc độ tăng 
trưởng lượng du khách đến với địa phương.

Trong năm 2018, có 2.420.000 lượt khách du lịch đến với huyện Sapa, tăng 14% so với 
cùng kỳ năm 2017, trong đó có trên 288.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ dịch vụ du 
lịch  của Sapa đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng  trên18 % so với cùng kỳ năm 2017. Có được kết quả 
trên là do huyện Sapa đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bố trí đủ cơ sở lưu trú phục 
vụ nhu cầu của du khách. Trên địa bàn huyện hiện có 176 cơ sở lưu trú du lịch và homestay với 
tổng số trên 9.700 phòng nghỉ. Địa phương này cũng nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý giá dịch 
vụ du lịch, gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; hạn chế tình trạng bán hàng rong, chèo 
kéo đeo bám khách.

Đặc biệt huyện Sapa đã tổ chức được các sự kiện văn hóa gắn với từng thời điểm trong năm 
như: Lễ hội mùa Xuân, Lễ hội mùa Hè, Lễ hội mùa Thu, Lễ hội mùa Đông… mang đậm bản sắc 
văn hóa địa phương, gắn với các danh thắng của địa phương, từ đó thu hút du khách đến thăm 
quan, trải nghiệm1*.

*  Thu Hường - Minh Dũng, “Năm 2018, Sa Pa đón trên 2 triệu lượt khách du lịch”, Laocaitv.vn
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Thành phố Lào Cai.

Thành phố Lào Cai là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, là trung tâm điều phối khách du 
lịch của tỉnh Lào Cai nói riêng, của khu vực Trung du miền núi phía Bắc (Việt Nam) nói chung; 
có cửa khẩu quốc tế kết nối Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; có tài 
nguyên du lịch phong phú, phù hợp phát triển nhiều loại hình du lịch như: Du lịch tâm linh, du lịch 
nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch mua sắm, du lịch sinh thái; có hệ thống giao thông thuận 
tiện kết nối Lào Cai với các tỉnh miền Bắc và các huyện trong tỉnh.

Với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành trọng điểm du lịch 
của tỉnh và khu vực với 3,5 triệu lượt khách du lịch đến thành phố vào năm 2020. Tỉnh Lào Cai đã 
thực hiện nhiều biện pháp nhằm xây dựng thành phố Lào Cai trở thành khu du lịch cấp tỉnh, phấn 
đấu trở thành khu du lịch quốc gia là nhiệm vụ quan trọng để phát triển du lịch thành phố xứng tầm 
với tiềm năng lợi thế, đáp ứng nhu cầu thăm quan du lịch của du khách thập phương, đồng thời 
góp phần tích cực vào việc bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái, bảo vệ môi trường tài nguyên 
du lịch.Nhờ đó, lượng khách du lịch đến thành phố ngày càng đông, năm 2016 thành phố đã đón 
1.476.324 lượt khách, chiếm 53,3% tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai với doanh thu trên 
1.550 tỷ đồng; năm 2017, lượng khách du lịch đến với thành phố đạt 1,89 triệu lượt, doanh thu đạt 
trên 1.900 tỷ đồng; năm 2018, khách du lịch đến thành phố đạt trên 2,25 triệu lượt, doanh thu từ du 
lịch ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được đã khẳng định thành phố Lào Cai đã 
và đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình chọn lựa của du khách trong và ngoài nước2

*.

3.1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại Lào Cai

Tại Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025, tỉnh lựa 
chọn 06 lĩnh vực ưu tiên để xây dựng Đô thị thông minh gồm: Du lịch, giáo dục, y tế, giao thông, 
môi trường, cảnh báo thiên tai và chính quyền điện tử.

Có thể thấy, trong chính sách phát triển đô thị thông minh thì du lịch là lĩnh vực được đặt lên 
hàng đầu. Du lịch thông minh là một trong những lĩnh vực được Lào Cai ưu tiên xây dựng. Du lịch 
thông minh gồm: Xây dựng các ứng dụng nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của tỉnh, đáp 
ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách, bạn bè trong và ngoài nước; Cổng thông tin điện tử 
du lịch, hệ thống trang thông tin điện tử của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; 
phần mềm quản lý lưu trú; trung tâm tiếp nhận thông tin và hỗ trợ du khách kết hợp camera quan 
sát du lịch; xây dựng ứng dụng hướng dẫn viên ảo, hỗ trợ trải nghiệm du lịch; thẻ du lịch thông 
minh và giải pháp định vị vệ tinh kiểm soát khách du lịch mạo hiểm và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; 
hệ thống wifi công cộng phục vụ người dân, du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh3

**.

Về chiến lược quảng bá hình ảnh du lịch, thời gian qua, Lào Cai đã tăng cường, đẩy mạnh 
quảng bá hình ảnh du lịch qua internet và các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể:

(i) Quảng bá du lịch trên mạng Internet với các hoạt động cụ thể: Nâng cấp trang thông 
tin điện tử quảng bá du lịch Lào Cai thành website đa ngôn ngữ tương thích trên mọi thiết bị công 
nghệ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, Quảng bá du lịch thông qua dịch vụ Google 
adwords.

2   Đỗ Dũng, “Thành phố Lào Cai được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh” Laocaitv.vn, 10/12/2018.
3  Thu Hương, “Lào Cai ứng dụng CNTT mạnh mẽ để trở thành điểm du lịch quốc gia”, Báo Thông tin và Truyền 
thông.
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(ii) Quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng  nhằm giới thiệu về các 
danh thắng và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai; các sản phẩm du lịch mới, các địa danh 
du lịch nổi tiếng, các sự kiện về du lịch của tỉnh trong năm.

(iii) Xuất bản các ấn phẩm, vật phẩm quảng bá thông qua việc đa dạng hoá phương thức 
truyền thông, từng bước hoàn thiện bộ công cụ quảng bá du lịch Lào Cai nhằm mở rộng các kênh 
thông tin về du lịch tới du khách trong và ngoài nước4*.

Trong chiến lược phát triển Du lịch thông minh, việc phát triển đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là 
việc xây dựng hạ tầng thông tin là một trong những mục tiêu quan trọng được ưu tiên thực hiện 
nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.267 
trạm thu phát sóng thông tin di động, đảm bảo phủ sóng 100% trung tâm các xã và trên 90% số 
thôn toàn tỉnh, 100% số xã có kết nối cáp quang. Cơ sở hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, 
đồng bộ, độ bao phủ rộng, chất lượng cao là một trong những thế mạnh để du lịch Lào Cai phát 
triển. Hiện nay ở Lào Cai, tất cả các điểm du lịch đều có đại lý Internet, hầu hết nhà hàng, khách 
sạn, nhà nghỉ đều kết nối Internet tốc độ cao. Một số điểm Bưu điện văn hóa xã trong khu du lịch 
cũng được trang bị máy tính nối mạng đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao của du khách 
đến với Lào Cai. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận ứng 
dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của đơn vị 
mình đến khách hàng. Chính điều này đã tạo đà để thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến với 
Lào Cai. 

Nắm bắt được xu thế đó, tỉnh Lào Cai triển khai gói du lịch thông minh với 03 hợp phần chính 
gồm: Cổng thông tin du lịch thông minh; kho dữ liệu (App Store) du lịch thông minh và lưu trú 
thông minh. Đây được coi là nỗ lực của Lào Cai trong việc thu hút và nâng cao chất lượng phục 
vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, Trung tâm điều hành Đô thị thông minh tỉnh Lào 
Cai được hình thành, đã và đang triển khai hệ thống camera quảng bá du lịch, kết nối các hệ thống 
camera an ninh của thành phố Lào Cai và huyện Sapa. Hiện Lào Cai đã lắp đặt các camera giám 
sát tại những địa điểm du lịch quan trọng của tỉnh (như Sapa, Bắc Hà, Bảo Yên, TP. Lào Cai), hình 
ảnh truyền tải trực tiếp 24/24 giờ nhằm hỗ trợ công tác giám sát, quản lý hoạt động du lịch, giám 
sát an ninh, trật tự và hỗ trợ cho du khách5

**.

Để đạt được những kết quả trên không thể không kể đến vai trò của công nghệ thông tin 
trong chiến lược phát triển Du lịch thông minh tại Lào Cai. Với sự trợ giúp của công nghệ thông 
tin, ngành Du lịch bắt đầu hình thành một hệ sinh thái du lịch tương hỗ giữa 3 bên gồm du khách, 
chính quyền và doanh nghiệp.Việc ứng dụng giải pháp du lịch thông minh có ý nghĩa quan trọng 
không chỉ đối với công tác quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương mà còn có ý nghĩa quan trọng 
đối với khách du lịch, doanh nghiệp và cộng đồng. Hiện nay, 100% địa phương của Việt Nam có 
website du lịch được chia thành 03 nhóm chính: nhóm website quản lý nhà nước về du lịch, nhóm 
website kinh doanh du lịch và nhóm website thông tin du lịch. Phát triển hệ thống website du lịch 
tại các địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển du lịch thông 
minh bởi nó là môi trường giao tiếp chủ yếu giữa nhà quản lý - doanh nghiệp - khách du lịch và 
giữa khách du lịch với các điểm đến trong bối cảnh công nghệ số.

Nhìn chung, thời gian qua việc triển khai du lịch thông minh tại Lào Cai đã mang lại hiệu quả 

4   Lưu Vân Anh, “Lào Cai tăng cường, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch trong năm 2015”, www.dulichlaocai.vn.
5  Thu Hương, “Lào Cai: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch” Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, 01/7/2019.
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nhất định, tạo ra sự tương tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và du khách góp phần thực 
hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến. Thời gian tới sẽ 
phát triển thêm nhiều tiện ích cho hệ thống du lịch thông minh như trí tuệ nhân tạo, nhận diện điểm 
đến, thực tế ảo tăng cường… Điều này giúp cho cả ba bên cùng có lợi:

* Về phía cơ quan quản lý, giải pháp góp phần làm tăng hiệu quả quản lý và là kênh quảng 
bá hữu hiệu với chi phí thấp nhất tới thị trường quốc tế. Giải pháp này cũng giúp tập hợp số liệu 
về du lịch, từ đó có những đánh giá chính xác, khách quan để đưa ra những dự báo chính xác về 
xu hướng phát triển du lịch.

* Đối với du khách, giải pháp này góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ về ngôn ngữ đối 
với du khách nước ngoài. Đồng thời cũng góp phần hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm trong việc tra cứu 
thông tin về hành trình của mình từ việc lựa chọn địa điểm du lịch đến đặt khách sạn, nhà hàng.

* Với doanh nghiệp, giải pháp du lịch thông minh là kênh quảng bá, phát triển sản phẩm dịch 
vụ đặc biệt hữu hiệu mà chi phí đầu tư lại không nhiều. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng phần 
mềm giải pháp để quản lý nhà hàng, khách sạn hay có thể liên kết báo cáo các cơ quan quản lý 
thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian trong khâu thủ tục hành chính, pháp lý…

Với những tiện ích nêu trên, có thể coi đây là “cú hích” mới của ngành du lịch, kích thích 
nhu cầu khám phá của du khách, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô toàn cầu, đồng thời 
tạo được liên kết chuỗi, phát triển các dịch vụ du lịch hoàn chỉnh và mở rộng cơ hội kinh doanh6*.

3.2. Một số tồn tại trong phát triển du lịch thông minh tại Lào Cai

Thứ nhất, khó khăn về công nghệ: phát triển du lịch thông minh có thể coi là “cuộc cách 
mạng trong ngành du lịch”, muốn thành công phải có sự chuẩn bị các điều kiện cần và đủ. Tuy 
nhiên, do hạn chế về vốn đầu tư nên hạ tầng cơ sở cho phát triển Du lịch thông minh bao gồm: 
hạ tầng mạng, hạ tầng phần cứng (cơ sở vật chất - kỹ thuật), hạ tầng nhân lực còn gặp chưa đồng 
bộ. Do vậy, dù có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch, tuy nhiên cơ sở hạ tầng của Lào Cai nói 
chung và Sapa nói riêng còn thiếu và yếu, điều này đang là những điểm trừ, ảnh hưởng lớn đến 
công tác phát triển du lịch tại Sapa.

Thứ hai, sự liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ của Việt Nam trên “sân chơi” trực 
tuyến còn nhiều hạn chế và thiếu chặt chẽ. Đến thời điểm hiện nay các website, phần mềm quản lý 
du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai có quá nhiều hạn chế về công nghệ tiên tiến, về quản lý liên thông 
và đặc biệt còn thiếu sự tương tác giữa nhà quản lý, doanh nghiệp với khách du lịch… 

Ngoài ra, sự liên kết vùng Tây Bắc trong phát triển du lịch còn nhiều hạn chế do thiếu quy 
hoạch chung của cả khu vực, hạ tầng giao thông hạn chế, đặc biệt là vùng giáp ranh giữa các tỉnh, 
thiếu cơ sở vật chất chuyên ngành phục vụ du lịch, như các khu vui chơi, giải trí, mua sắm; nhân 
lực du lịch còn thiếu và yếu, phần lớn chưa qua đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ. Chương 
trình hợp tác vẫn nặng tính hình thức, chưa tạo ra bước đột phá trong liên kết phát triển du lịch, 
thiếu cơ chế ràng buộc, cơ chế đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động mang tính liên vùng, 
vì vậy ảnh hưởng đến hiệu quả của một số hoạt động. Các tỉnh chưa xây dựng quy chế quản lý các 
hoạt động du lịch chung giữa các thành viên. Khối doanh nghiệp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã được 

6   Thanh Hà, “Du lịch thông minh trên nền tảng công nghiệp 4.0”, dientu@hanoimoi.com.vn (09/8/2018)
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hình thành nhưng chưa phát huy được hiệu quả liên kết, hợp tác…Điều này khiến cho tỉnh Lào 
Cai - một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gặp phải nhiều trở ngại không nhỏ trong chiến 
lược phát triển loại hình du lịch này.

Thứ ba, tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, tuy nhiên, dường như du lịch Lào Cai vẫn chưa 
phát triển đúng tầm, thời gian lưu trú của khách du lịch còn ngắn, mức độ chi tiêu còn thấp. Theo 
thống kê của Sở VHTT&DL Lào Cai, năm 2017, thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch chỉ 
dừng ở mốc 1,8 ngày/khách. Lý do là bởi hệ thống du lịch, vui chơi giải trí tại Sa Pa còn đơn điệu, 
chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách. Nguồn thu du lịch chủ yếu đến từ ăn uống và lưu trú. Rất ít 
dự án bất động sản cung cấp các dịch vụ du lịch như vui chơi giải trí, mua sắm cao cấp… được quy 
hoạch đồng bộ, hiện đại, đặc biệt tại trung tâm thị trấn - nơi luôn có lượng khách lưu trú đông đảo.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú hiện nay ở Lào Cai và Sapa còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng cao của khách du lịch. Theo thống kê, khu du lịch quốc gia Sapa có hơn 400 cơ sở lưu trú 
với gần 5.000 phòng khách sạn, trong đó chỉ có khoảng 800 phòng đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên. 
Dự báo nhu cầu lưu trú tại Sapa đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 10.000 phòng, năm 2030 trên 25.000 
phòng, trong đó khoảng 3.000 phòng khách sạn từ 3 sao trở lên. Như vậy, để có 10.000 phòng 
khách sạn vào năm 2020 đáp ứng nhu cầu lưu trú, Sapa cần thêm 6.000 phòng nữa và đến năm 
2030 thêm hơn 20.000 phòng. Có thể thấy, Sapa đang trong tình trạng thiếu phòng khách sạn và 
đặc biệt là nơi nghỉ dưỡng cao cấp. Trong bối cảnh này, cuối năm 2018, Sapa đã khai trương một 
loạt khách sạn hạng sang, trong đó có khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của tập đoàn Sun 
Group với 249 phòng cùng với nhiều tiện ích sang trọng đẳng cấp. Điều này giải thích nguyên 
nhân cho sự sụt giảm trong cơ cấu khách quốc tế trong tổng lượng khách đến Lào Cai. Ngoài ra, 
một trong những khó khăn đang tác động đến sự phát triển của ngành là chất lượng nguồn nhân 
lực phục vụ du lịch - dịch vụ còn thiếu và yếu.

4. GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH TẠI 
LÀO CAI

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại Lào Cai là 
điều kiện tất yếu để tạo nên nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát 
triển du lịch thông minh bền vững của tỉnh. Để giải quyết bài toán này, cần sự chung tay của các 
cấp, ngành, địa phương và người dân, từ đó mới thu hút được khách du lịch, đẩy mạnh tăng trưởng 
du lịch. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, 
trong đó ưu cần ưu tiên phát triển du lịch trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động du 
lịch trực tuyến sẽ mang lại lợi ích to lớn trong các khâu quảng bá, cung cấp dịch vụ… Du lịch trực 
tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, tạo kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với 
doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với du khách.

Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch; khuyến khích sử dụng các trang mạng xã hội như: 
Facebook, Youtube, Twitter, các trang thông tin điện tử: dulichlaocai.vn; sapa-tourism.com; chú 
trọng xây dựng chiến lược, xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch Lào Cai, Fansipan, Sa Pa nhằm 
thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến địa bàn.
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Thứ hai, giải pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng. Tăng trưởng du lịch nói chung và xu thế phát 
triển du lịch thông minh đang đặt ra thách thức cho cơ sở hạ tầng tại Lào Cai. Để phát triển mô 
hình du lịch thông minh, tỉnh phải tạo dựng được một hệ thống hạtầng kỹ thuật, công nghệ phục 
vụ du lịch phát triển một cách đồng bộ, bài bản thay vì tình trạng chắp vá, tạm bợ theo kiểu “sai 
đâu sửa đó” như hiện nay; Có như vậy mới mong Lào Cai trở thành một địa chỉ đỏ trong bản đồ 
những điểm du lịch nổi tiếng.Việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tinđòi hỏi phải có có hệ sinh 
thái dữ liệu mở với cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành du lịch tỉnh, liên kết, tích hợp được dữ liệu 
giữa các ngành với nhau. Tỉnh cần tăng tốc trong thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đường 
bộ, đường thủy, đường sắt đô thị để kết nối các điểm du lịch. Những dự án trung tâm hội chợ, triển 
lãm, nhà hát, các điểm biểu diễn nghệ thuật quy mô cần sớm được triển khai nhằm đa dạng hóa 
các loại hình du lịch, tạo điểm nhấn ấn tượng với du khách. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đẩy nhanh 
việc triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung để có thể phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, dự 
báo trong phát triển du lịch. Việc phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, văn hóa, thể thao, y 
tế, công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện cho thành phố phát triển tốt hạ tầng dịch vụ du lịch, từ đó 
thúc đẩy du lịch thông minh của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Thứ ba, giải pháp tăng tính liên kết, hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc trong chiến lược phát triển 
du lịch. Trong thời gian tới, các tỉnh Tây Bắc cần quan tâm đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch 
mới, đặc trưng của từng địa phương, có sự gắn kết với các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là phát triển 
các mô hình du lịch gắn với nông thôn; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đặc trưng của 
từng địa phương; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại khu vực Tây Bắc mở rộng; đầu tư xây 
dựng, cải thiện hệ thống giao thông, dành hạ tầng du lịch cho Tây Bắc; khôi phục, phát triển các 
nghề thủ công và làng nghề truyền thống các dân tộc.Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động 
hơn trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển du lịch cho phù hợp với điều 
kiện thực tế và phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước, trong và sau chuyến đi; 
chú trọng phát triển các ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán dịch 
vụ du lịch trực tuyến theo nhu cầu cá nhân; tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du 
lịch; có khả năng theo sát hành trình, chủ động cung cấp thông tin phù hợp đáp ứng nhu cầu của 
du khách trong suốt hành trình du lịch; ứng dụng thuyết minh du lịch tự động và hỗ trợ thanh toán 
thuận lợi trên thiết bị di động thông minh.

Thứ năm,nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh. 
Trong đó, chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của 
địa phương; phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh; ứng 
dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến khác nhằm tăng giá trị 
và sức hấp dân của điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch.

5. KẾT LUẬN

Phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu của tương lai, sẽ tạo ra một diện mạo mới 
cho ngành du lịch của Việt Nam và du lịch thế giới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát 
triển du lịch là giải pháp mà Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện nhằm tăng cường quảng bá, 
nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách trong và ngoài 
nước, hướng tới xây dựng Lào Cai trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của 
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vùng Tây Bắc, là một trong những trọng điểm du lịch của Việt Nam, là một trung tâm du lịch lớn 
của Việt Nam và Đông Nam Á.Do đó, toàn ngành du lịch cũng như các địa phương dù đã nỗ lực 
nhưng vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ để sẵn sàng tiếp cận, thích ứng với du lịch thông minh 
trong tương lai.
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PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA CÔNG TY 
SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY

Trần Thị Hiên*

Tóm tắt: Với tình trạng cung vượt cầu trong nhiều ngành kinh doanh, việc cạnh tranh để chiếm lĩnh một 
phần của thị trường đang thu hẹp dù là rất cần thiết nhưng chưa đủ để duy trì kết quả kinh doanh cao. 
Các công ty cần tiến xa hơn chứ không chỉ cạnh tranh với đối thủ. Để nắm bắt những cơ hội mang lại lợi 
nhuận và tăng trưởng, họ cần tạo ra những đại dương xanh và chiến lược để chiếm lĩnh cũng như phát 
triển trong những thị trường mới.

Bài viết tập trung vào việc tìm hiểu về chiến lược “đại dương xanh” và việc áp dụng chiến lược này trong 
thị trường sữa đậu nành tại Việt Nam của Vinasoy; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp 
Việt Nam trong quá trình thực thi chiến lược này.

Từ khóa: Đại dương đỏ, đại dương xanh, chiến lược đại dương xanh, đổi mới giá trị, cạnh tranh, chiến 
lược cạnh tranh.

Abtract: With oversupply in many industries, competition to dominate a part of the market is shrinking 
even though it is necessary but not enough to maintain high business results. Companies need to go 
further, not just compete with rivals. In order to capture opportunities for profitability and growth, they 
need to create green oceans and strategies to dominate and grow in new markets.

The article focuses on understanding the l“blue ocean” strategy and its application in Vietnam’s soy milk 
market of Vinasoy; As a result, experiences will be attained for Vietnamese businesses in the process of 
implementing this strategy.

Keywords: Red ocean, blue ocean, blue ocean strategy, value innovation, competition, competitive 
strategy.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đại dương xanh là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, 
còn vô số cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao (W.Chan Kim và Renee Mauborgne - Chiến lược 
đại dương xanh). Tuy nhiên, trên thực tế, đại dương xanh không tồn tại mãi mãi, đến một lúc nào 
đó khi các đối thủ cạnh tranh tấn công vào thì đại dương xanh sẽ dần bị nhuốm đỏ. Lúc này doanh 
nghiệp cần phải tiến hành điều chỉnh, cải tiến đại dương xanh bằng cách tái đổi mới giá trị. Trước 
đây, cũng có nhiều nghiên cứu về chiến lược đại dương xanh, nhưng phần lớn đều thực hiện nghiên 
cứu thiên về lý thuyết, hoặc giả định trong thị trường kinh doanh.

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: tranhien@hvtc.edu.vn - Điện 
thoại: 0987345389
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Các đại dương xanh trên thực tế và cách thức tìm kiếm, kiến tạo ra chúng không hề đơn giản. 
Đổi mới giá trị là một cách tư duy và là một phương thức giúp các công ty hình thành chiến lược 
Đai dương xanh, tránh được cạnh tranh. Mục tiêu của bài viết là đưa ra những cách thức để tạo ra 
các đại dương xanh và những lưu ý trong việc theo đuổi chiến lược đại dương xanh cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. Với việc phân tích các chiến lược kinh doanh hiện đang tồn tại trong thị trường 
kinh doanh sữa đậu nành đóng hộp tại Việt Nam, và việc đổi mới giá trị trong kinh doanh của Công 
ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy để vươn lên vị trí “khó có thể đánh bại” hiện tại.

2. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

Đại dương xanh là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, 
còn vô số cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao. Trong mô hình đại dương này, sự cạnh tranh là 
chưa cần thiết, bởi luật chơi chưa được thiết lập.

Đại dương đỏ là thị trường thông thường, truyền thống, đã bị lấp đầy bởi các đối thủ cạnh 
tranh và đã được khai thác rất sâu. Trong đại dương đỏ, các ranh giới đã được thiết lập và chấp 
nhận, quy luật cạnh tranh đều được xác định rõ ràng. Các công ty phải tìm cách vượt trội hơn để 
chiếm được thị phần lớn hơn trong thị trường. Khi đã có nhiều người nhảy vào thị trường, thị 
trường này sẽ bị phân khúc ra nhỏ hơn. Do đó, khả năng thu lợi nhuận và tăng trưởng sẽ có xu 
hướng đi xuống.

Theo tổng kết nghiên cứu về chiến lược của hai giáo sư W.Chan Kim và Renee Mauborgne 
tại Viện INSEAD của Pháp thì “Chiến lược Đai dương xanh là một chiến lược phát triển và mở 
rộng một thị trường trong đó không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết mà 
các công ty có thể khám phá và khai thác”

Từ khái niệm trên có thể dễ nhận thấy Chiến lược Đại dương xanh có những đặc điểm sau:

	Không cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, Chiến lược Đại dương xanh tạo ra 
một thị trường không có cạnh tranh.

	Không đánh bại đối thủ cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh không còn hoặc trở nên không 
cần thiết.

	Không chú trọng khai thác các nhu cầu hiện có, tập trung vào việc tạo ra và giành lấy các 
nhu cầu mới.

	Không cố gắng để cân bằng giá trị - chi phí mà chuyển hướng sang phá vỡ cân bằng giá trị 
-chi phí.

	Không đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi 
chi phí thấp. Chiến lược Đại dương xanh đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược: vừa 
theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp.

* 6 nguyên lý cơ bản của chiến lược đại dương xanh

Nguyên lý 1: Vẽ lại những biên giới thị trường

Nguyên lý đầu tiên của chiến lược đại dương xanh là xây dựng lại những ranh giới thị trường 
để doanh nghiệp thoát ra khỏi cạnh tranh và hình thành đại dương xanh.

- Định hướng về các sản phẩm thay thế. Thay vì chỉ nhằm vào sự thay thế (substitutes) của 
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sản phẩm, công ty đại dương xanh suy nghĩ đến những lựa chọn (alternatives) là những sản phẩm 
có hình thức khác, chức năng khác nhưng vẫn có khả năng thay thế.

- Định hướng theo các nhóm chiến lược trong ngành. 

- Đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau. Có 3 nhóm khách hàng: người mua 
hàng, người sử dụng và người ảnh hưởng.

- Định hướng sản phẩm theo những sản phẩm và dịch vụ bổ sung. 

- Chú trọng tới mức độ hấp dẫn về chức năng hoặc cảm xúc đối với người mua. 

- Định hướng theo thời gian. Khi xem xét đến yếu tố thời gian, giá trị hiện tại và giá trị trong 
tương lai, các nhà quản lý có thể định hình tương lai của doanh nghiệp một cách chủ động và có 
khả năng tạo ra đại dương xanh.

Nguyên lý 2: Tập trung vào tổng thể khi hoạch định chiến lược. Không sa đà vào chi tiết.

Khi lập chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý hay bỏ nhiều thời gian vào việc xây dựng một 
bản ngân sách chi tiết, kèm theo nhiều sơ đồ, bảng biểu và số liệu trong khi lại quên đi việc “nhìn” 
ra bên ngoài để phác thảo một định hướng rõ ràng để có thể thoát khỏi cạnh tranh, tạo đại dương 
xanh. Các nhà quản lý nên xây dựng sơ đồ tổng thể với các yếu tố sau:

(1) Mô tả rõ ràng các yếu tố hiện tại và những yếu tố tiềm năng trong tương lai có ảnh hưởng 
trong việc cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành;

(2) Chỉ ra chiến lược của các đối thủ hiện tại và đối thủ tiềm năng, xác định xem họ có chiến 
lược đầu tư vào những yếu tố cạnh tranh nào;

(3) Thể hiện đường giá trị của công ty, tình trạng đầu tư vào những yếu tố cạnh tranh trong 
hiện tại và tương lai.

Những nhà điều hành hàng đầu cần sử dụng giá trị và đổi mới làm những thước đo quan trọng 
để quản lý danh mục đầu tư. Không có sự đổi mới, các công ty mắc kẹt trong cái bẫy của sự cải 
tiến để cạnh tranh. Không có giá trị thì những ý tưởng đổi mới cũng không mang lại lợi nhuận cho 
công ty. 

Nguyên lý 3: Vươn ra ngoài nhu cầu tồn tại.

Thông thường, để tăng thị phần, các công ty tìm cách duy trì và mở rộng thêm khách hàng 
hiện tại. Điều này dẫn đến những phân khúc thị trường hẹp hơn và điều chỉnh sản phẩm dịch vụ 
nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của khách. Để tối đa hóa quy mô của đại dương xanh, các doanh 
nghiệp cần làm một quy trình đảo ngược. Thay vì tập trung vào khách hàng, họ cần quan tâm đến 
những người chưa mua hàng. Có 3 nhóm khách hàng bên ngoài nhóm khách hàng hiện tại. Lớp thứ 
nhất là nhóm khách hàng gần nhất với thị trường ngành của doanh nghiệp, họ chờ sản phẩm dịch 
vụ tốt hơn để từ bỏ thị trường hiện tại của họ. Lớp thứ hai là nhóm khách hàng từ chối sản phẩm 
dịch vụ trong ngành của doanh nghiệp. Lớp thứ ba là nhóm khách hàng “chưa được khai thác”, họ 
ở xa thị trường ngành của doanh nghiệp nhất.

Nguyên lý 4: Thực hiện chiến lược đúng theo trình tự.

Trình tự của chiến lược đại dương xanh là lần lượt trả lời những câu hỏi sau: Tại sao khách 
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hàng lại mua sản phẩm của doanh nghiệp? Nó có những lợi ích đặc biệt nào? Giá bán có được đa 
số người mua chấp nhận không? Doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu chi phí hợp lý để thu được 
lợi nhuận? Những trở ngại tiềm ẩn? Doanh nghiệp đã xem xét hết những trở ngại này?

Bất cứ câu hỏi nào bị trả lời “không”, nhà quản lý phải quay lại cân nhắc, giải quyết. Khi nào 
có được câu trả lời “có” thì mới tiếp tục tiến hành bước kế tiếp.

Nguyên lý 5: Vượt qua những trở ngại của tổ chức.

Để thực hiện một chiến lược đại dương xanh, các nhà quản lý phải đương đầu với 4 khó khăn 
chính: (1) Làm cho các nhân viên nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi;(2) Nguồn lực bị giới 
hạn;(3) Thuyết phục các nhân viên chủ chốt có động lực để thực hiện việc thay đổi này một cách 
nhanh chóng;(4) Vấn đề tổ chức và mối quan hệ giữa các nhóm quyền lực trong công ty. Đề vượt 
qua những khó khăn trên với chi phí thấp, các lãnh đạo cấp cao cần áp dụng tài năng lãnh đạo theo 
trọng điểm để tạo ra sự bùng phát trong tổ chức.

Nguyên lý 6: Thực thi hóa chiến lược.

Người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải tạo ra được nền văn hóa công ty, trong đó sự tin tưởng 
và sự tận tụy sẽ giúp mọi người cùng nhau thực hiện chiến lược đã thống nhất không chỉ bằng lời 
nói mà còn bằng toàn bộ tinh thần. Doanh nghiệp phải giảm thiểu những rủi ro trong điều hành 
như sự thiếu tin tưởng, sự bất hợp tác, và thậm chí ngăn chặn sự phá hoại từ bên trong. Quy trình 
thực thi hợp lý sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một chiến lược 
đại dương xanh.

Quy trình hợp lý gồm 3 yếu tố: sự liên quan (engagement) - làm cho mọi người cùng tham 
gia vào việc ra những quyết định mang tính chiến lược; sự giải thích (explanation) - giải thích tại 
sao quyết định cuối cùng được đưa ra; kỳ vọng (expectation) - xác định rõ kỳ vọng của lãnh đạo 
đối với từng nhân viên. Mọi người cần hiểu rõ họ phải đạt những tiêu chuẩn mới nào, chịu những 
trách nhiệm gì.

Chiến lược đại dương xanh - sau khi đã được thực hiện - sẽ tạo ra những rào cản đối với các 
doanh nghiệp khác. Tuy vậy, cuối cùng thì nó cũng bị các công ty khác bắt chước. Khi đối thủ cạnh 
tranh càng nhiều, đường giá trị của đối thủ hội tụ gần giống như đường giá trị của doanh nghiệp, 
thì lúc đó đại dương xanh đã trở thành đại dương đỏ. Đó là lúc chúng ta bắt đầu phải xây dựng một 
chiến lược đại dương xanh khác cho mình.

3. KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM

Tại Việt Nam, đậu nành từ lâu đã có vị trí nhất định trong lòng người tiêu dùng vì giàu dinh 
dưỡng và lành tính. Sữa đậu nành là thức uống của hầu hết người dân ở mọi độ tuổi. Theo số liệu 
Compass 2014 của Công ty Tetra Pak (Thụy Điển), năm 2014, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về 
mức tiêu thụ loại sữa này, với 613 triệu lít, tương đương mỗi ngày khoảng 1,5 triệu lít. Theo nghiên 
cứu của A.S.Louken, người tiêu dùng tại Việt Nam sử dụng sản phẩm sữa đậu nành nhiều chỉ sau 
các sản phẩm nước trái cây. Ngành sữa đậu nành tăng trưởng 17% trong giai đoạn 2011-2016. 
Theo dự báo của Euromonitor, sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tại Việt Nam vẫn sẽ duy trì mức 
tăng trưởng 10,1% trong 5 năm tới (2017-2021) với mức tiêu thụ dự kiến tăng từ 780 triệu lít đến 
1200 triệu lít.
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Sơ đồ 1: Tiêu thụ sữa đậu nành tại Việt Nam

Nguồn: Vinasoy, Euromonitor

Nhu cầu cao, song gần 70% lượng sữa đậu nành trên thị trường đang được phục vụ bởi các 
bà nội trợ. Họ tự nấu sữa và mang bán ở các hàng nước, quán vỉa hè. Nghiên cứu của Tetra Pak 
cho biết, hiện tại thị trường sữa đậu nành Việt Nam mới có hơn 32% là sản phẩm đóng hộp. Trên 
phân khúc thị trường này, giai đoạn 2000 - 2015 có 4 nhà sản xuất chính: Vinamilk, Tân Hiệp Phát, 
Vinasoy, Tribeco. Nắm bắt xu hướng của thị trường tiềm năng và vẫn còn rộng cửa này, nhiều 
doanh nghiệp đang liên tục rót vốn đầu tư nhà máy sản xuất, vùng trồng nguyên liệu. Năm 2016, 
Nutifood đánh dấu sự có mặt của mình tại phân khúc này với sản phẩm sữa đậu nành Nuti Canxi. 
So với Vinasoy, dù thị phần của Nutifood còn rất nhỏ nhưng công ty cũng sở hữu vùng nguyên 
liệu đậu nành lớn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của các thương hiệu nước ngoài 
như Vitasoy, Homesoy, Soy Secretz… đang được phân phối mạnh tại hệ thống các siêu thị, kênh 
bán hàng hiện đại.

Đặc điểm chiến lược cạnh tranh của các thương hiệu trên thị trường sữa đậu nành

Cuộc cạnh tranh giành thị phần trên thị trường sữa đậu nành tại Việt Nam có thể nói khá sôi 
động. Điều đáng mừng, sự cạnh tranh này phản lên màu sáng đầy lạc quan mang lại lợi ích thiết 
thực cho người tiêu dùng, không chỉ về giá cả mà còn về chất lượng sản phẩm. Tất cả các nhà sản 
xuất trong thị trường sữa đậu nành tại Việt Nam đều hướng tới việc nhằm vào chất lượng và tính 
khoa học của sản phẩm, cạnh tranh bằng nguồn nguyên liệu “đậu thuần Việt”. Sau khi cho ra mắt 
Goldsoy, Vinamilk tuyên bố: “Đây là sản phẩm lần đầu tiên tại Việt Nam làm từ 100% hạt đậu 
nành không biến đổi gen”. Vinasoy cũng ra mắt Trung tâm nghiên cứu ứng dụng đậu nành, doanh 
nghiệp này cho biết, đây là một trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam nghiên 
cứu chuyên sâu và ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến nhất về hạt đậu nành vào sản xuất và tiêu 
dùng. Còn Tribeco khẳng định sản phẩm được sản xuất với công nghệ trích lọc tiên tiến, lưu giữ 
hoàn hảo các thành phần dinh dưỡng và protein trong hạt đậu nành; đảm bảo được hương vị sữa 
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thơm ngon như truyền thống.Gia nhập thị trường muộn nhất, nhưng Nutifood Việt Nam cũng rất tự 
tin vào khả năng chiếm lĩnh thị trường khi hợp tác với Tập đoàn của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). 
Theo đó, toàn bộ đậu nành do HAGL trồng sẽ cung cấp độc quyền cho Nutifood và cam kết trồng 
đậu nành giống Việt Nam 100% không biến đổi gen. Dự kiến, trong 5 năm tới, HAGL sẽ mở rộng 
diện tích trồng đậu nành lên 3.000 ha, Nutifood sản xuất 185 triệu lít sữa đậu nành/năm. Theo tính 
toán của chuyên gia kinh tế, nếu kịch bản tăng trưởng sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tại Việt Nam 
giữ ở mức trung bình 17%/năm trong 5 năm tới thì  ước lượng HAGL có tham vọng chiếm lĩnh gần 
12% thị trường tiêu thụ sữa đậu nành trong nước.

4. Chiến lược đại dương xanh theo cách tiếp cận của Vinasoy

Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy là công ty trực thuộc Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi, với tên gọi ban đầu là Trường Xuân, được thành lập vào năm 1997, với số vốn đầu tư 
ban đầu 60 tỷ đồng, nhà máy được trang bị một dây chuyền thiết bị hiện đại của tập đoàn Tetra Pak 
- Thụy Điển với công suất 10 triệu lít/ năm. Mặt hàng chủ lực của công ty lúc bấy giờ là: sữa tiệt 
trùng, sữa chua và kem, riêng sữa đậu nành Fami chỉ là một sản phẩm nhỏ trong đa dạng sản phẩm. 

Là một nhà máy “non trẻ” trong thị trường sữa lúc bấy giờ, công ty Trường Xuân phải đối mặt 
với đầy rẫy những thách thức. Đó là cuộc đua “không cân sức” trên thị trường sữa với các nhãn 
hàng có “tên tuổi” và các hãng sữa ngoại nhập, đó là sự lúng túng trước công nghệ sản xuất mới, 
đó là sự dàn trải sản phẩm ảnh hưởng đến chất lượng. Thời điểm đó, sản phẩm của công ty không 
được thị trường chấp nhận, dẫn đến hoạt động cầm chừng và đứng trước nguy cơ “chết yểu”. Tổng 
sản lượng hàng năm chỉ đạt 1,1 triệu lít/ năm với mức lỗ lên đến 30 tỷ đồng (50% tổng vốn đầu 
tư ban đầu).

Sự kiện đánh dấu bước “thoát hiểm” của công ty là năm 2001, sản phẩm sữa đậu nành Fami 
được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chọn làm sản phẩm sữa đậu nành độc quyền cung cấp cho “Chương 
trình sữa học đường tại Việt Nam”. Sự kiện này chính là “chiếc phao cứu sinh” để nhà máy tiếp 
tục hoạt động và mở ra con đường phía trước. Đây không chỉ là công việc của một nhà sản xuất 
đơn thuần mà đó là tâm huyết của cả một tập thể nhà máy mang từng hộp sữa đến với trẻ em vùng 
sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn. 

Đứng trước xu thế đa dạng hóa sản phẩm với sự xuất hiện nhiều công ty đa lĩnh vực, đa ngành 
nghề, Trường Xuân lại tiếp tục loay hoay và trăn trở với bài toán khó do thị trường đặt ra. Năm 
2003, nhà máy sữa Trường Xuân trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chuyên về sữa đậu 
nành và mặt hàng tiên phong xâm nhập thị trường là sữa đậu nành Fami. Ngày 16/5/2005, nhà máy 
sữa Trường Xuân chính thức đổi thành Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - VinaSoy với tính cách 
“thiên nhiên, sáng tạo, tận tâm”. Đây là bước đầu tiên trên con đường trở thành “người dẫn đầu” 
trong ngành sữa đậu nành Việt Nam.

6 năm với tên gọi Trường Xuân và bài toán tìm ra lời giải cho “vị trí” của mình trên thị trường 
sữa tại Việt Nam. Vinasoy đã tìm được “đại dương xanh” cho mình bằng cách áp dụng triệt để và 
hiệu quả chiến lược này trong việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, hướng đi để vươn tới vị trí dẫn đầu 
trong thị trường sữa đậu nành. Điều đáng nói là các động thái của Vinasoy hoàn toàn diễn ra tại 
Quảng Ngãi, một vùng cách xa hai trung tâm đầu não về kinh doanh là Hà Nội và TP.HCM với hầu 
hết các doanh nghiệp quy mô bé nhỏ và sức cạnh tranh yếu. Và chính điều này đã tạo cho Vinasoy 
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một lợi thế bất ngờ vì các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hầu như không để ý đến. Vinasoy bé 
nhỏ mặc sức vẫy vùng, âm thầm chinh phục người tiêu dùng và thị trường. Vào khoảng những 
năm 2010-2011, khi các đối thủ cạnh tranh nhận ra sức mạnh của Vinasoy thì đã muộn. Vinasoy 
đã có đủ thời gian để phát triển vững chắc và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về sữa đậu nành bao 
bì giấy trên cả nước.

Bảng 1: Thị phần của Vinasoy trong thị trường sữa đậu nành tại Việt Nam

Năm 2010 2011 2012 2014 2016 2018
Thị phần 50% 73% 75% 78,2% 82,7% 84,5%

Nguồn: SSI Research

Chiến lược Đại dương xanh của Vinasoytheo sát ba đặc điểm của một chiến lược tốt, đó là: 
“Sự tập trung, sự khác biệt và khẩu hiệu của công ty”

Thứ nhất, chiến lược “tập trung”

Trên thị trường sữa đậu nành, Vinasoy gặp nhiều đối thủ cạnh tranh và có nhiều kinh nghiệm 
trong việc sản xuất sữa như Vinamik, Tân Hiệp Phát, Tribeco... Thế nhưng, Vinasoy không phát 
triển nhiều dòng sản phẩm như đối thủ mà chỉ tập trung vào hai dòng sản phẩm chính. Đó là, sữa 
đậu nành tự nhiên và sữa đậu nành có pha chút hương vị ngũ cốc truyền thống với hai dòng sản 
phẩm là Fami và Vinasoy. Thế nhưng, ở mỗi dòng sản phẩm lại có một phân khúc khác nhau. Fami 
là dòng sữa giành cho gia đình vì thế những mẫu quảng cáo mang nhiều hình ảnh của gia đình. 
Vinasoy là dòng sữa giành cho phụ nữ với nhiều chất giúp làn da sáng mịn, tươi trẻ, giữ vóc dáng, 
ngăn ngừa lão hóa. Mặc dù, sự đa dạng hóa về sản phẩm của Vinasoy thua nhiều so với các đối thủ 
cạnh tranh như Vinamik, Tân Hiệp Phát nhưng sự nhận diện về thương hiệu của người tiêu dùng về 
sữa đậu nành giành cho Vinasoy là rất lớn so với các đối thủ cạnh tranh. Vì thế mà, khi sản lượng 
và doanh số từ sữa đậu nành của Vinamik, Tân Hiệp Phát chỉ chiếm vị trí thứ yếu thì doanh số của 
Vinasoy tăng đáng kể.

Thứ hai, chiến lược “khác biệt”

Vinasoy đã đầu tư nguồn lực và trí tuệ để xây dựng và phát triển thương hiệu bằng một chiến 
lược khác biệt. Năm 2003, khi khái niệm xây dựng thương hiệu còn tương đối mới mẻ với các 
doanh nghiệp trong tỉnh, lãnh đạo VinaSoy đã sớm nhận thức được giá trị thương hiệu ảnh hưởng 
trực tiếp đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng nên đã chủ động hợp tác với Công ty Richard 
Moore Associates (chuyên về truyền thông marketing của Hoa Kỳ - PV) để xây dựng thương hiệu 
một cách bài bản. Đến năm 2005, Nhà máy Sữa Trường Xuân chính thức đổi tên thành Công ty 
Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy. Logo Vinasoy do Richard Moore thiết kế vừa thể hiện được 
tính chuyên nghiệp của người thực hiện vừa thể hiện tính cách của Vinasoy: Chiếc lá màu xanh thể 
hiện sức mạnh của một sản phẩm mang nguồn gốc từ thiên nhiên; chữ Y cách điệu trong VinaSoy 
mang ý nghĩa gắn kết trí tuệ và sức sáng tạo của toàn thể công nhân viên và màu da cam thể hiện 
sự tận tuỵ, hết lòng phục vụ khách hàng. 

Mặc dù có vẻ hơi đơn điệu so với “rừng” sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh khác, song với 
người tiêu dùng thì đó lại là yếu tố đảm bảo cho việc ghi dấu thương hiệu của Vinasoy nhanh chóng 
và hiệu quả nhất. 
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Thứ ba, khẩu hiệu của công ty

Khẩu hiệu của công ty: “Duy nhất đậu nành, riêng giành cho bạn”, câu khẩu hiệu cho thấy 
được sứ mệnh của công ty là tập trung vào sữa đậu nành và đã được công nhận là công ty hàng đầu 
về những sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành tại những thị trường Vinasoy có hoạt động kinh doanh. 
Bên cạnh đó, VinaSoy cũng không ngừng nỗ lực phát triển công nghệ, phát triển nguồn nhân lực 
để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ lợi ích người tiêu dùng cùng với câu định vị thương hiệu 
“Duy nhất đậu nành - Riêng dành cho bạn”. Công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện 
đại được chế tạo từ Thuỵ Điển. Đây là hệ thống sản xuất sữa đậu nành hoàn toàn tự động và khép 
kín từ khâu sản xuất đến đóng gói sản phẩm, kết hợp với công nghệ chế biến độc đáo…, tạo nên sự 
đột phá về chất lượng sản phẩm, vừa giữ được hương vị đậu nành đậm đà từ thiên nhiên vừa giữ 
được các thành phần dinh dưỡng có trong đậu nành mà không sử dụng chất bảo quản. 

Rõ ràng, sau 17 năm Vinasoy đã tạo dựng cho mình vị thế cạnh tranh đáng nể trên một thị 
trường không ai ngờ đến là sữa đậu nành. Giờ đây Vinamilk vẫn được coi là đối thủ cạnh tranh lớn 
nhất của Vinasoy. Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy rằng, việc lật đổ ngôi vị của Vinasoy trong thị 
trường sữa đậu nành hay nhuộm màu từ xanh sang đỏ cho Đại dương mà Vinasoy tạo ra là không 
dễ. Bởi vì những anh chàng khổng lồ thường cồng kềnh và khó di chuyển trong thị trường ngách, 
còn các “chú lùn” thì thường nhạy bén và linh hoạt hơn trong việc khai thác bằng hết những gì mà 
thị trường tuyệt vời này đem lại cho mình.

5. BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Sau khi chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 07/11/2006 và trở 
thành thành viên thứ 150 của tổ chức này, Việt Nam phải thực hiện đúng các cam kết như: giảm 
thuế nhập khẩu, mở cửa thị trường cho phép doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào một số lĩnh 
vực mà trước kia doanh nghiệp Việt Nam độc chiếm, dỡ bỏ hạn ngạch, xoá bỏ chế độ trợ giá, bảo 
hộ…Các doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối đầu với những công ty lớn đã kinh nghiệm hoạt 
động trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp 
Việt Nam nếu hoạt động không hiệu quả sẽ nhanh chóng phải đóng cửa. Bên cạnh việc tìm kiếm 
các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, việc tìm ra những con đường mới để tìm kiếm thị 
trường, chinh phục khách hàng với chính khả năng, tiềm lực của mình bằng chiến lược đại dương 
xanh cũng là một hướng đi phù hợp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, không có kinh nghiệm và nguồn lực mạnh.

Để xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương xanh, các doanh nghiệp cần làm những công 
việc sau:

Thứ nhất, tìm hiểu môi trường vĩ mô và môi trường ngành kinh doanh hiện tại. 

Tìm hiểu ngành kinh doanh cần chú trọng vào việc đánh giá đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu 
khách hàng. Tìm hiểu xem các đối thủ cạnh tranh hiện nay đang cung cấp, mang lại những điều gì 
cho khách hàng, liệu chúng ta có thể đưa đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ gì mới hơn 
không? Nghiên cứu khách hàng để tìm hiểu xem nhu cầu của họ như thế nào? Liệu họ có những 
nhu cầu nào khác mà vẫn chưa được thoả mãn hay không? Nếu doanh nghiệp đưa ra một sản phẩm, 
dịch vụ mới thì có khách hàng nào có nhu cầu hay không?

Thứ hai, xác định cơ hội mở ra đại dương xanh. 
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Việc các doanh nghiệp cần làm sẽ là tìm hiểu xem trong ngành của mình có những nhóm sản 
phẩm, dịch vụ nào đang được các doanh nghiệp cung cấp và tại sao khách hàng lại chọn nhóm cao 
hơn và tại sao lại chọn nhóm thấp hơn. Từ đó họ sẽ tìm ra một đại dương xanh cho chính mình. Tập 
trung vào nhóm những người mua mục tiêu trong ngành sẽ có thể giúp các doanh nghiệp khám phá 
ra đại dương xanh mới, tập trung nâng cao và khác biệt hoá các sản phẩm, dịch vụ bổ sung có thể 
sẽ tạo ra đại dương xanh cho doanh nghiệp.

Để thực hiện thành công chiến lược đại dương xanh buộc các doanh nghiệp phải đạt được cả 
2 yếu tố là chi phí thấp và khác biệt hoá. Tuy nhiên để thành công lâu dài, các doanh nghiệp cần 
xây dựng thương hiệu mạnh và thực hiện nhiều chiến lược cấp chức năng khác như sản xuất, nhân 
sự, marketing, nghiên cứu và phát triển... Các doanh nghiệp nên phân tích và chia nhỏ nhu cầu của 
khách hàng để tạo một chuỗi giá trị riêng biệt, theo đó giá bán không thấp nhưng chất lượng vẫn 
đảm bảo. Nguyên tắc chung đối với doanh nghiệp khi xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương 
xanh là giảm bớt những yếu tố thấp hơn tiêu chuẩn chung trong ngành; gia tăng những yếu tố cần 
cao hơn tiêu chuẩn chung; loại bỏ những yếu tố thừa và hình thành những yếu tố mới.

Thứ ba, tập trung nguồn lực để vươn xa hơn trong thị trường.

Khi đã có đại dương xanh, các doanh nghiệp đã có lợi thế của doanh nghiệp dẫn đầu. Tuy 
nhiên nếu đây là một thị trường hấp dẫn và có qui mô lớn thì sẽ có nhiều doanh nghiệp khác sẽ bắt 
chước và xem xét việc gia nhập ngành, cạnh tranh với doanh nghiệp dẫn đầu. Dần dần đại dương 
xanh sẽ trở thành đại dương đỏ. Chính vì vậy, doanh nghiệp dẫn đầu phải luôn tập trung khả năng, 
tiềm lực của mình để vươn càng xa càng tốt trong mảng thị trường này. Xây dựng được thương 
hiệu mạnh song song với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh 
nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp định hướng khách hàng, duy trì phát triển khách hàng. Đồng thời 
doanh nghiệp sẽ phải đưa ra nhiều cải tiến, đổi mới cho sản phẩm để thoả mãn được nhiều hơn yêu 
cầu của khách hàng song không được làm mất đi giá trị ban đầu.

6. KẾT LUẬN

Có thể nói, hầu như ở bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, việc cạnh tranh trong bối cảnh 
toàn cầu hoá hiện nay ngày càng trở nên gay gắt, khốc liệt; cạnh tranh với lối tư duy truyền thống 
trong thị trường đã phân khúc ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng một chiến lược phát triển và mở rộng thị trường trong đó 
không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết mà doanh nghiệp có thể khám phá và 
khai thác- chiến lược đại dương xanh. Trên thế giới và cả ở Việt Nam đã có rất nhiều doanh nghiệp 
thành công khi thực hiện chiến lược đại dương xanh, điều này cho thấy tính khả thi của chiến lược 
này trong thực tế. Tuy nhiên chiến lược này chỉ giúp doanh nghiệp thoát khỏi cạnh tranh ở giai 
đoạn đầu khi tự mình khai phá và chiếm lĩnh một mảng thị trường mới. Để đạt được thành công 
lâu dài các doanh nghiệp cần kết hợp nhiều chiến lược cấp chức năng khác: chiến lược marketing, 
chiến lược nghiên cứu, phát triển, chiến lược phát triển nhân lực…
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ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiêm Văn Bảy*

TÓM TẮT: Biến đổi khí hậu tạo ra những thay đổi lớn trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt 
là trong nông nghiệp cho thực vật, động vật, rừng, nguồn lợi thủy sản, động vật và vi sinh vật. Tất cả các 
kịch bản biến đổi khí hậu được xem xét đều dẫn đến làm giảm sútnăngsuất lúa mì và ngô và chăn nuôi, với 
hậu quả là ảnh trực tiếp đến vấn đề dinh dưỡng toàn cầu. Biến đổi khí hậu có thể làm giảm đáng kể sản 
lượng ngũ cốc và chăn nuôi. Nông nghiệp và chăn nuôi là một trong những ngành kinh tế nhạy cảm với 
khí hậu ở các nước đang phát triển, trong khi cộng đồng nông thôn dễ bị tổn thương hơn trước tác động 
bất lợi của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là có thật và đang xảy ra. Trong bối cảnh này, quản lý rủi ro 
trong việc quản lý các tác động của biến đổi khí hậu là một đòn bẩy hữu ích và cực kỳ quan trọng.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, nghèo đói, bất ổn kinh tế, quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa.

A B S T R A C T: Climate change creates major changes in all sectors of the economy, especially 
in agriculture for plants, animals, forests, aquatic resources, animals and microorganisms. All climate 
change scenarios under consideration lead to a decline in wheat and maize yields and livestock, with a 
direct impact on global nutrition. Climate change can significantly reduce grain and livestock production. 
Agriculture and animal husbandry are one of the climate-sensitive industries in developing countries, 
while rural communities are more vulnerable to the adverse effects of climate change. Climate change is 
real and happening. In this context, managing risk in managing the impacts of climate change is a useful 
and extremely important lever..

Key words: climate change, poverty, economic instability, risk management, preventive measures

1.  GIỚI THIỆU

Biến đổi khí hậu là một thực tế đang trở nên tồi tệ hơn tại mọi thời điểm và là do tiêu thụ 
nhiên liệu (dầu, carbon và khí đốt) thay vì năng lượng tái tạo. Loại năng lượng được sử dụng ngày 
nay dựa trên việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Ở châu Âu, biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến 
tất cả các khu vực: tăng nguy cơ lũ lụt, hạn hán, xói mòn do mưa lớn và nước biển dâng, làm tan 
chảy sông băng ở vùng núi, tuyết rơi thấp, tuyệt chủng loài và suy thoái môi trường tự nhiên, thiếu 
nước uống, tăng nguy cơ hỏa hoạn và giảm tài nguyên thực vật tự nhiên. Nếu chúng ta thực sự 
muốn tránh tất cả những thảm họa do biến đổi khí hậu, việc khai thác tài nguyên hydrocarbon phải 
được dừng lại. Nếu không, hậu quả sẽ rất khủng khiếp: thay đổi hệ sinh thái, ảnh hưởng đến phân 
phối nước uống, bệnh lây lan, hiện tượng khí tượng bất thường(xem [1]). Hành động đầu tiên để 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Email: nghiemvanbay@hvtc.edu.vn
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chống lại hiện tượng này diễn ra vào năm 1992 tại Rio de Janeiro bằng cách ký Công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, được phê chuẩn ở nước ta bởi Luật số 24/1994, theo đó, 194 
quốc gia ký kết đã đồng ý hành động lâu dài nhằm ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở 
mức độ ngăn chặn ảnh hưởng nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu (xem [2]). Theo 
các chuyên gia, sự thay đổi khí hậu thể hiện mối đe dọa không thể đảo ngược đối với toàn bộ hành 
tinh, do đó, việc áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, xem xét tôn trọng các mục 
tiêu và nguyên tắc của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và của Nghị định 
thư Kyoto, là một thành phần cơ bản của chính sách quốc gia về miền biến đổi khí hậu. Biến đổi 
khí hậu đã tác động và sẽ ngày càng ảnh hưởng đến an ninh lương thực và dinh dưỡng, thông qua 
các tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp, nó ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, người dân và 
sức khỏe nói chung(xem [3]).

(Nguồn: https://www.epa.gov/ [4])

Hình 1. Tổng phác thải CO2 toàn cầu

2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khái niệm về rủi ro cho đến nay vẫn là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Ở các lĩnh vực nghiên cứu 
khác nhau, rủi ro được định nghĩa khác nhau gắn với những nguyên tắc của lĩnh vực đó như: toán 
học, kinh tế, tài chính, kinh doanh…

Rủi ro gắn với xác suất: Theo quan điểm này, rủi ro là một tổ hợp những sự ngẫu nhiên có thể 
đo lường được bằng xác suất. Điều này cũng được đề cập đến trong khái niệm của Tổ chức tiêu 
chuẩn hóa thế giới (ISO - International Organization for Standardization) về rủi ro, đó sự kết hợp 
giữa xác suất xảy ra một sự kiện và những hậu quả tiêu cực hoặc tích cực của sự kiện đó. Nếu xác 
suất mất mát là 0 thì không có rủi ro.

Rủi ro và đe dọa: Trong một số trường phái, rủi ro và đe dọa là hai phạm trù riêng biệt. Đe 
dọa (hazard) là một sự kiện có xác suất xảy ra thấp nhưng với hậu quả lớn, các nhà phân tích khó 
có thể đánh giá được xác suất. Rủi ro (risk) được định nghĩa là sự kiện có xác suất xảy ra cao hơn, 
nhưng không có đủ thông tin để đánh giá cả xác suất và hậu quả xảy ra.

Rủi ro gắn với kết quả xảy ra:  Một số định nghĩa về rủi ro có xu hướng tập trung vào các 
viễn cảnh suy thoái (kết quả xấu), trong khi một số khác lại mở rộng hơn và xem xét tất cả các khả 
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năng có thể của rủi ro (kết quả xấu hoặc tốt). Cụ thể, dưới góc độ kinh tế học, những nhà nghiên 
cứu theo quan điểm truyền thống cho rằng rủi ro là khả năng điều gì đó xấu xảy ra: sự nguy hiểm 
xảy ra thiệt hại hoặc thua lỗ. Tuy nhiên, theo trường phái hiện đại, rủi ro có thể mang lại may mắn, 
hiệu quả, thuận lợi (kết quả tốt, còn gọi là rủi ro ngược); nhưng cũng có thể mang lại tai họa, thiệt 
hại, khó khăn (kết quả xấu, còn gọi là rủi ro xuôi).

Các nhà tài chính lại cho rằng rủi ro là những gì xảy ra trong tương lai không được như mong 
muốn hay kỳ vọng, kết quả có thể gây tổn thất nhất định. 

Khái niệm quản trị rủi ro (Risk Management) chính thức xuất hiện vào đầu những năm 1950 
trên thế giới. Theo đó, các nhà nghiên cứu thường đồng nhất một cách đơn giản quản trị rủi ro là 
việc xem xét từng loại rủi ro đối với doanh nghiệp từ đó thực hiện phòng hộ (Hedging) rủi ro thông 
qua các hợp đồng bảo hiểm hoặc các công cụ phái sinh (Derivatives).

Nghiên cứu của Robert Mehr và Bob Hedges (1963) (xem [13]) đã tạo ra một bước ngoặt 
trong lĩnh vực nghiên cứu về QTRR bằng việc tổng kết các quan niệm trước đây về QTRR và đưa 
ra một định nghĩa mới về vấn đề này. Theo đó, quản trị rủi ro là một quy trình xem xét đánh giá 
toàn diện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn có thể 
tác động xấu đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các giải pháp ứng 
phó, phòng ngừa phù hợp với từng nguy cơ [12]. 

Nghiên cứu của Clup (2002) (xem [14]) đã cụ thể hóa quy trình QTRR bao gồm các bước cơ 
bản: nhận diện rủi ro, phân tích đánh giá rủi ro, phân loại xếp hạng, báo cáo rủi ro, xử lý rủi ro và 
giám sát rủi ro. Quy trình này sẽ giúp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro (Xem thêm 
[5]).Một biến cố hay một sự kiện, được ký hiệu là A, có thể được coi là một yếu tố rủi ro nếu hai 
điều kiện sau đây được đáp ứng đồng thời:

0 < P (A) <1      (1)

L(A) = 0       (2)

Trong đó, P(A) là xác suất của một sự kiện Axảy ra.                                                       

E(A) là ảnh hưởng của sự kiện A đến các đối tượng.

L(A) là giá trị quy theo tiền của E(A).

Quản lý rủi ro là một quá trình theo chu kỳ, với một số giai đoạn riêng biệt: xác định rủi ro, 
phân tích rủi ro và phản ứng với rủi ro. Trong giai đoạn xác định rủi ro, các mối nguy tiềm ẩn, 
ảnh hưởng và xác suất xảy ra của chúng được đánh giá, để quyết định rủi ro nào phải được ngăn 
chặn. Thực tế, ở giai đoạn này, tất cả các yếu tố thỏa mãn điều kiện (1) và (2) được xác định.

Ngoài ra, các rủi ro không nhất quán được loại bỏ, có nghĩa là các yếu tố rủi ro với xác suất 
giảm xảy ra hoặc có ảnh hưởng không đáng kể. Điều này có nghĩa là những yếu tố mà P(A) hoặc 
L(A) có xu hướng bằng 0 có thể bị bỏ qua. Do đó, theo định nghĩa được thiết lập trong miền rủi ro 
có thể được xác định là một vấn đề (tình huống, sự kiện, v.v…) chưa xảy ra, nhưng có thể xảy ra 
trong tương lai, trong trường hợp đó có được kết quả trước đó thiết lập có nguy cơ xảy ra. Trong 
tình hình đầu tiên, nguy cơ đại diện cho một mối đe dọa, và trong những tình huống thứ hai, nguy 
cơ đại diện cho một cơ hội. Rủi ro thể hiện sự không chắc chắn trong việc đạt được kết quả mong 
muốn và nên được xem là sự kết hợp giữa xác suất và tác động (xem [6]). Để xác định các rủi ro 
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liên quan đến biến đổi khí hậu, cần xác định và liệt kê các hoạt động diễn ra ở cấp độ của một thực 
thể, khu vực địa lý, ngành kinh tế, nói chung bất cứ nơi nào có sự can thiệp có thể có hậu quả. Có 
một số giai đoạn trong việc xác định rủi ro:

• Thống kê các hoạt động (đòi hỏi kiến   thức tốt về lĩnh vực đang xem xét);         

• Liên kết của một hoặc nhiều rủi ro cho từng hoạt động;         

• Định lượng rủi ro dựa trên hai chỉ số: tác động và xác suất;                       

• Xếp hạng rủi ro: cao, trung bình, thấp;         

• Phân tích rủi ro, đặc biệt là những sự kiện có rủi ro cao.         

Dựa trên phân tích rủi ro được thực hiện liên quan đến những thay đổi khí hậu xảy ra, việc 
xác định các rủi ro chính đã được thực hiện.

Các rủi ro bao gồm:

• Trái đất đang nóng lên, ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu,         

• Tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trở nên nguy hiểm và hậu quả lớn là đối với xã hội và nền 
kinh tế của chúng ta;         

• Hậu quả của biến đổi khí hậu là: tăng nhiệt độ trung bình ở cấp độ toàn cầu, tăng mực nước 
biển, giảm nhiệt độ băng hà và sự gia tăng rõ rệt về tần suất của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt;         

• Theo các nghiên cứu, biến đổi khí hậu tạo ra chi phí cho mọi cư dân trên toàn cầu ở mức 
khoảng 14% mức tiêu thụ trung bình;         

• Thay đổi khí hậu được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này coi là mối đe dọa chính cho sự 
ổn định và an ninh toàn cầu;         

• Ở châu Âu, người ta đã quan sát thấy sự gia tăng về mức độ và cường độ mưa, các đợt nắng 
nóng với tần suất và thời gian gia tăng và tình trạng hạn hán ở miền nam châu Âu ngày càng trầm 
trọng hơn. Đồng thời, ở trung và bắc Âu có thể được quan sát thấy lượng mưa ngày càng tăng, dẫn 
đến lũ lụt dữ dội trên các dòng nước và khu vực ven biển. Các sự kiện thời tiết cực đoan ngày càng 
liên quan đến biến đổi khí hậu (xem [7]).

    

   

 

(Nguồn: https://europa.eu/eur Cinc-union / topic_ro, [8])

Hình 2. Tổng lượng khí thải nhà kính từ 28 nước thành viên EU năm 2012
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 Khả năng xác định trước các rủi ro lớn, trong tình huống đề cập đến biến đổi khí hậu với sự 
trợ giúp của quản lý rủi ro, có thể giúp ngăn chặn sản xuất của họ, thông qua các biện pháp được 
thiết kế để giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ các tác động tàn phá của các yếu tố dẫn đến biến đổi 
khí hậu ở cấp độ Trái đất.

3. THẢO LUẬN

Ngăn chặn biến đổi khí hậu là kết quả của phân tích rủi ro:

Bên cạnh những lợi ích rõ ràng, tránh sự bất ổn, mất an ninh và chi phí gia tăng của biến đổi 
khí hậu, còn có những lợi ích kinh tế và chiến lược, nhưng cũng có những lợi ích xã hội lớn có thể 
dẫn đến từ các biện pháp đầy tham vọng để giảm phát thải khí nhà kính.

• Áp dụng trên thị trường toàn cầu các biện pháp trong các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ 
xanh đã dẫn đến lượng khí thải carbon thấp đạt hơn 4.000 tỷ € và liên tục tăng với hơn 4% mỗi 
năm. Những khía cạnh này biến nó thành một trong những lĩnh vực năng động và thịnh vượng 
nhất trên toàn cầu.        

• Các biện pháp tích cực nhất trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu được thực hiện đầu tiên ở 
châu Âu trước nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa và dịch vụ xanh và với hàm lượng carbon 
dioxide thấp, ở cấp độ toàn cầu.        

• Ngoài ra, các biện pháp tích cực đã, đang và sẽ mang đến cho châu Âu một lợi thế về đổi 
mới và phát triển các công nghệ tiên tiến, do đó duy trì khả năng cạnh tranh của môi trường công 
nghiệp và kinh doanh. Điều này có thể đạt được bằng cách đưa ra thị trường các công nghệ carbon 
thấp, với hiệu suất tốt nhất trên toàn thế giới.        

• Thiết lập các biện pháp rõ ràng và sớm về các chính sách thay đổi khí hậu sẽ chấm dứt sự 
không chắc chắn hiện tại làm trì hoãn các khoản đầu tư vào ngành năng lượng mà chúng ta cần 
khẩn cấp và điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng 
hiện đại và cạnh tranh với lượng carbon thấp khí thải.        

• Các biện pháp tích cực trong lĩnh vực thay đổi khí hậu cũng cần thiết để tăng cường an ninh 
năng lượng. Chúng ta có thể thấy sự suy giảm tài nguyên nhiên liệu hóa thạch ở châu Âu, một khía 
cạnh biến đổi chúng ta ở một trong những khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào việc nhập khẩu các 
loại nhiên liệu này. Hiện tại, châu Âu nhập khẩu hơn 80% lượng dầu cần thiết và hơn 60% lượng 
khí tự nhiên cần thiết. Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy đến năm 2035, chúng sẽ 
tăng lên 95% đối với dầu và 80% đối với khí tự nhiên. Hơn nữa, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang 
tăng lên liên tục, khía cạnh sẽ khiến châu Âu tiếp xúc với sự phát triển không ổn định và tăng giá 
của năng lượng do sự bất ổn của một số khu vực trên toàn cầu. Thông qua các chính sách biến đổi 
khí hậu, chúng ta có thể phát triển các nguồn năng lượng nội bộ sạch và có thể sử dụng năng lượng 
này hiệu quả hơn, từ đó tăng cường an ninh năng lượng và việc làm mới.

• Ngoài ra, còn có những lợi ích gián tiếp khác của các biện pháp này nhằm giảm phát thải khí 
nhà kính như: bằng cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chúng ta cũng có thể đảm bảo giảm 
ô nhiễm không khí và chi phí trong lĩnh vực y tế, giảm hóa đơn năng lượng cho dân số bằng cách 
tăng hiệu quả năng lượng của nhà ở. Đồng thời, chúng ta có thể tăng mức độ bảo tồn đa dạng sinh 
học, bằng cách bảo vệ và duy trì các hồ chứa carbon chính, như rừng rậm (xem [9]).        



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA398

4. KẾT LUẬN

• Sau khi quản lý rủi ro, EU và cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc 
chống biến đổi khí hậu trong thập kỷ qua;        

• EU hiện đang trên đường vượt xa mục tiêu giảm 20% vào cuối thập kỷ này. Điều này là do 
chiến lược năm 2020 của nó, luật pháp đã được thống nhất và các biện pháp mới được thông qua;        

• Một biện pháp khác được thực hiện là giảm hơn nữa lượng khí thải flo được sử dụng trong 
làm lạnh và điều hòa không khí xác định sự nóng lên toàn cầu. Hiệu ứng đốt nóng của khí flo cao 
hơn tới 23.000 lần so với CO2. Quy định của EU, áp dụng từ tháng 1 năm 2015, tăng cường các 
biện pháp hiện có. Cho đến năm 2030, lượng khí thải flo sẽ giảm hai phần ba so với mức hiện tại.        

• Năm 2030 là cột mốc tiếp theo trong quá trình xây dựng một nền kinh tế châu Âu có hàm 
lượng carbon thấp, cạnh tranh vào giữa thế kỷ.

Trước tình hình chung như vậy, Châu Á, trong đó có Việt Nam cũng đang có những bước 
chuyển biến tích cực trong phong trào chống biến đổi khí hậu.        

Như vậy, theo kết quả phân tích các tác động của biến đổi khí hậu được dự đoán từ hơn 25-30 
năm tới một kết quả của sự nóng lên toàn cầu, một số giải pháp có thể mong đợi như:

• Giảm CO2, metan và các loại khí ô nhiễm khác, bằng các biện pháp được thực hiện ở cấp 
lãnh đạo chính trị của các cấp thành phố, đặc biệt là ở các nước công nghiệp hóa cao;        

• Giảm mức tiêu thụ năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch và áp dụng các dạng năng 
lượng thông thường (mặt trời, gió, nước, khối lượng sinh học, nhiệt ngầm);        

• Trồng lại rừng bị phá hủy và bảo vệ những khu rừng hiện có bằng cách tạo ra các vườn quốc 
gia, được bảo vệ bởi luật pháp quyết liệt;        

• Giảm tiêu thụ giấy và tái chế chất thải xenlulo để giảm lượng gỗ do chặt phá rừng;        

• Phục hồi các thỏa thuận tưới tiêu cho cây trồng nông nghiệp như là biện pháp chính trong 
việc cung cấp lương thực cho người dân; (xem [10]).        

• Giảm suy thoái đất vì đây là một vấn đề nghiêm trọng ở Châu Âu. Nó bị thúc đẩy hoặc 
làm trầm trọng thêm bởi các hoạt động của con người như thực hành nông lâm nghiệp không đầy 
đủ, các hoạt động công nghiệp, du lịch, đô thị và công nghiệp và các công trình xây dựng, chặt 
phá rừng bừa bãi. Những hoạt động này có tác động tiêu cực, ngăn không cho đất thực hiện một 
loạt các chức năng và dịch vụ cho con người và hệ sinh thái. Điều này dẫn đến mất độ phì của 
đất, carbon và đa dạng sinh học, khả năng giữ nước thấp hơn, làm gián đoạn chu trình khí và dinh 
dưỡng và giảm sự suy thoái của chất gây ô nhiễm; (xem [11]).        

• Nghèo đói toàn cầu chỉ có thể được giảm bằng cách áp dụng các biện pháp có khả năng đối 
phó với biến đổi khí hậu. Do đó, các trang trại nông nghiệp phải đa dạng hóa sản xuất bằng cách 
thích ứng với biến đổi khí hậu. (xem [12]).         
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TÁC ĐỘNG LAN TỎA TỪ KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
ĐẾN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT NAM

Lê Thị Hồng Thúy*

TÓM TẮT: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của khu vực doanh nghiệp nhà nước đến năng suất của 
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, qua đó đưa ra bức tranh khái quát về ảnh hưởng lan tỏa của doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) đến các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trong nước. Trên cơ sở số liệu của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong giai đoạn 2010-2017 với mẫu quan sát được 1.056.934 doanh nghiệp, bằng việc sử 
dụng phương pháp định lượng, tôi thấy rằng: sự hiện diện của doanh nghiệp nhà nước có tác động tiêu 
cực đến năng suất của doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, tác động lan tỏa ngang từ DNNN là tích cực, tác 
động lan tỏa xuôi chiều và ngược chiều đến năng suất doanh nghiệp tư nhân là tiêu cực.

Abstract: This study examines the influence of SOE sector on productivity of Vietnam private enterprises, 
thereby providing an overview of the spillover effects of SOE to private enterprises. Based in data of 
SMEs in period 2010-2017 withh a sample of 1.056.934 firms, study using quantitative methods, I 
found that: the presence of SOE negatively impacting on productivity of private enterprises in Vietnam, 
horizontal spillover effects from SOEs are positive, effect of forward and backward spillover are negative 
on productivity of private enterprises.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tác động lan tỏa

1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG LAN TỎA TỪ KHU VỰC DNNN ĐẾN DNTN

Trước đây đã có rất nhiều nghiên cứu về vai trò của DN FDI đến tăng trưởng kinh tế cũng 
như tác động lan tỏa từ khu vực DN này mang lại cho nhóm khu vực DN trong nước. Theo Kokko 
(1994), Blomstrom và Sjoholm (1999), Nguyễn Khắc Minh và cộng sự (2015) phân tích tác động 
của FDI lên DN trong nước qua 4 kênh tác động: (i) Tác động ngang; (ii) liên kết ngược; (iii) liên 
kết xuôi; (iv) liên kết ngược cung, các tác giả Markusen và Anthony J. Venables đã lý thuyết hóa 
“FDI có thể tạo nên cầu đối với đầu ra địa phương và những liên kết ngược này có thể làm tăng 
sức mạnh của các ngành cung cấp mà nó cung cấp nguyên liệu (liên kết xuôi) cho các DN trong 
nước khác.

Theo Hakkala và Kokko (2007), DNNN cùng với DN FDI sẽ cản trở việc cải thiện các điều 
kiện cho DNTN mới nổi. Do sức mạnh kinh tế của họ gắn chặt chẽ với các nhà hoạch định chính 
sách để bảo vệ các đặc quyền do Chính phủ mang lại. Các can thiệp của Chính phủ để duy trì sự 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Lê Thị Hồng Thúy. Tel: +840965933988 
- E-mail address: lehongthuy@hvtc.edu.vn
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lãnh đạo của khu vực DNNN đã làm biến dạng sân chơi và kìm hãm sự phát triển của DNTN, 
Hakkala và Kokko (2007).

Hakkala và Kokko (2007) cũng cho rằng: để giải phóng tiềm năng phát triển của khu vực 
DNTN thì cần phải giảm hoặc xóa bỏ các đặc quyền khác nhau của DNNN. Rõ ràng, với quá trình 
hội nhập kinh tế, Việt Nam cũng như nhiều nước khác, đã thu hút nguồn vốn này bằng cách tạo 
điều kiện thuận lợi hơn về thuế và cung cấp đất đai, cơ sở hạ tầng. Khung pháp lý của Việt Nam 
cũng tạo nhiều thuận lợi hơn cho khu vực DNNN hơn là DN tư nhân trong nước.

Theo Daniel Berthold (2009) đã phân tích vai trò của khu vực DN tư nhân, và tác động của 
khu vực DNNN lên DN tư nhân đó là những bất lợi về yếu tố đầu vào, điều kiện đất đai, tín dụng, 
hạn ngạch xuất khẩu… nên đã khiến cho khu vực DN tư nhân hoạt động kém hiệu quả, ngay cả khi 
đã có những hỗ trợ về thuế của Chính phủ. “Kokko và Sjöholm cho rằng: Khu vực tư nhân VN sẽ 
không có khả năng hoạt động hiệu quả khi bị phân biệt đối xử, gặp hoàn cảnh khó khăn hơn khu 
vực NN. Nhưng Schaumburg-Müller cho rằng: sự phân biệt đối xử đối với DNNN chỉ là một phần 
cho sự phát triển chậm của DN tư nhân. Có những yếu tố khác quan trọng hơn là chi phí giao dịch 
và nguồn lực nội bộ hạn chế”1*.

Cùng với đó, DNNN cũng có mối liên kết lan tỏa theo chiều dọc, Yang và cộng sự (2015) hay 
Zhao và Zheng (2015), khi DNNN là người cung ứng đầu vào cho DNTN hay là người tiêu thụ 
đầu ra cho khu vực DN này. Các DNNN sản xuất đầu ra tương tự hoặc là yêu cầu đầu vào tương 
tự nên có thể tạo ra hiệu ứng cạnh tranh hoặc lan tỏa2

**.

Như vậy, có thể thấy có rất ít nghiên cứu về tác động lan tỏa từ DNNN đến doanh nghiệp tư 
nhân trong nước. Các nghiên cứu của một số tác giả trên cũng mới chỉ ra mối quan hệ giữa doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. DNNN tạo mối liên kết với DNTN khi là đầu ra cho 
hàng hóa dịch vụ của DNTN, Hakkala và Kokko (2007), Zhao và Zheng (2015). Ngoài ra, DNNN 
còn cung cấp đầu vào có liên quan, yêu cầu đầu vào tương tự, hay tạo ra đầu ra tương tự và sử dụng 
lao động tương tự như DNTN, Zhang và Zheng (2015). Và trong nghiên cứu của mình, Hakkala 
và Kokko (2007) chỉ ra mối quan hệ giữa DNNN và DNTN trong tiếp cận tín dụng. Khu vực công 
chiếm phần lớn nguồn lực đầu tư sẵn có của Việt Nam, lấn át khu vực tư nhân. Khi mà có sự thiên 
vị cho các DNNN là 99%. DNNN là đối tượng đầu tư khá an toàn khi được Chính phủ đảm bảo 
khoản nợ và rủi ro phá sản rất thấp. Điều đó cho thấy có sự không công bằng với những doanh 
nghiệp tư nhân trong nước.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

Mối quan hệ đầu vào đầu ra được biểu diễn bằng hàm sản xuất. Theo đó, hàm sản xuất cho 
biết mức sản lượng (Y) tối đa mà DN cố thể sản xuất bằng cách kết hợp vốn và lao động (K, L) 
với trình độ công nghệ nhất định. Trong lý thuyết sản xuất, hàm sản xuất có ba dạng thông dụng: 
hàm sản xuất tuyến tính, Hàm sản xuất Leontief và Hàm sản xuất Cobb-Douglas (Alhabeeb và 
Moffit, 2013).

1   Theo Daniel Berthold, Development of Private sector and State-Owned Enterprises in Vietnam, Political Economy of Southeast 
Asia.
2   Zhao và Zheng (2015), “The births of new Private-owned enterprises in an environment of State-owned enterprises: Evidence 
from Agglomeration economics”, Trung tâm nghiên cứu kinh tế lao động và nguồn nhân lực Trung Quốc. 
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Trong ba dạng hàm sản xuất này thì Hàm sản xuất Cobb-Douglas  (A, α, β >0) được sử dụng 
phổ biến nhất, nó là dạng hàm trung gian giữa hai dạng hàm tuyến tính và hàm Leontief. Hàm 
Cobb-Douglas phản ánh những đặc điểm chung của các quá trình sản xuất trong thực tiễn. Và hơn 
thế nữa, hàm sản xuất Cobb-Douglas còn bao gồm cả nhân tố công nghệ sản xuất (còn gọi là năng 
suất nhân tố tổng hợp: A).

Để đo lường tác động của CLTC đến hiệu quả lan tỏa từ DNNN đến DNTN. Tương tự như 
đã phân tích trong khung lý thuyết, đồng thời tương tự tác động lan tỏa của DN FDI đến DN trong 
nước. Các biến lan tỏa của DNNN đến DNTN:

 là để đo lường sự hiện diện của DNNN trong ngành j tại thời điểm t, được định 
nghĩa như sau: 

Trong đó:

  là phần chia vốn của DNNN i, ngành j, thời điểm t

  là tổng đầu ra trên lao động của DNNN i của ngành j tại thời điểm t

 là tổng đầu ra trên lao động của ngành j tại thời điểm t

: biểu thị mức độ tham gia của DN FDI trong các ngành cung cấp đầu vào cho các 
DN này, và do vậy, nó sẽ phản ánh mức độ hợp tác giữa các nhà cung cấp tư nhân với các khách 
hàng là DNNN. Đây là biến đo lường ảnh hưởng lan tỏa của DNNN.  được tính như 
sau:

   

Trong đó:  là tỷ trọng của sản lượng ngành j được cung cấp cho ngành k, nó rút ra từ ma 
trận I-O. Do vậy, sự tham gia nhiều hơn của DNNN trong các ngành nhận đầu vào từ ngành j và 
tỷ trọng sản phẩm trung gian được cung cấp cho các ngành có sự hiện diện của DNNN lớn hơn thì 
giá trị của biến số này sẽ lớn hơn.

      

 Mô hình nghiên cứu:

 Để xem xét tương quan giữa đầu ra DNTN và sự hiện diện của DNNN trong nội bộ ngành 
chúng ta áp dụng cách tiếp cận về các kênh lan tỏa mà đã được nghiên cứu như đối với DN FDI và 
DN nội địa theo nghiên cứu của Javorcik (2004) như sau:

 Trong đó (Y/L)ijt là giá trị gia tăng bình quân lao động của doanh nghiệp i, ngành j, năm t.

2.2. Dữ liệu nghiên cứu

Bài viết sử dụng 2 bộ số liệu: một là điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê về doanh 
nghiệp từ 2010-2017, hai là bảng cân đối I-O của Tổng cục Thống kê 2012, 2016. Để có được bộ 
số liệu mảng hoàn chỉnh cho luận án, NCS đã thực hiện một số bước xử lý dữ liệu như ghép nối 
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dữ liệu của các năm nghiên cứu, loại bỏ các doanh nghiệp có các thông tin không hợp ký như có 
tài sản, số lượng lao động, doanh thu không dương hoặc bị mất giá trị, điều chỉnh theo chỉ số giảm 
phát với các biến giá trị. Để đo lường các biến lan tỏa từ khu vực DNNN, bài viết sử dụng bảng I-O 
năm 2012, 2016 để tính tỷ trọng các ngành, thông qua đó, tính toán các hệ số lan tỏa Horizontal, 
Forward, Backward. Sau đó, nối dữ liệu các biến lan tỏa với dữ liệu mảng ở trên theo các ngành 
sẽ được bộ dữ liệu hoàn chỉnh.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mô hình ảnh hưởng cố định (FE) 
và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (RE) với sự trợ giúp của phần mềm stata14 để phân tích tác động 
của DNNN đến năng suất của DNTN khu vực DNNVV ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017.

3. KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH

3.1. Thực trạng mối liên kết giữa DNNN và DNTN

3.1.1. Về mối quan hệ đầu vào - đầu ra

 Ở Việt Nam, các khu vực DN hoạt động đơn lẻ, phân tán và thiếu tương tác giữa các khu 
vực DN nói chung hay giữa DNNN với DNNVV nói riêng. “DNNN mua sắm hàng hóa dịch vụ 
từ DNTN là rất hạn chế. DNNN chưa trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy về nguyên liệu đầu vào, 
máy móc mà DNNVV cần cho quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ”3

*. 

Bảng 1: Khách hàng chính của DNTN Việt Nam

Năm DNNN DNTN
2016 24,7% 62,1%
2017 22,8% 60,5%
2018 23,8% 63,8%

Nguồn: Báo cáo PCI, 2018, VCCI công bố

Theo bảng 1 về khách hàng chính của DNTN Việt Nam cho thấy mối liên kết ngược giữa 
DNNN và DNTN. Số liệu cho thấy, DNNN mua đầu vào từ DNTN chiếm 24,7% (năm 2016) sản 
lượng của DNTN, và tỷ trọng cung ứng sản phẩm đầu vào cho DNNN còn giảm xuống ở năm 
2017, năm 2018 (lần lượt là 22,8% và 23,8%). Mặc dù, mối liên kết ngược giữa DNNN và DNTN 
cao hơn mối liên kết ngược giữa DN FDI và DNTN. Tuy nhiên, tỷ trọng đầu vào cung cấp cho 
DNNN vẫn rất khiêm tốn, cho thấy mối liên kết cũng rất lỏng lẻo hạn chế.

Đối tượng khách hàng chủ yếu của DNTN Việt Nam chính là DNTN. Điều đó chứng tỏ rằng, 
DNTN Việt Nam chưa thể gây dựng mối quan hệ với các DN lớn như DN FDI hay DNNN là 
những DN có khả năng lan tỏa như kỳ vọng của Chính phủ. Chính vì hy vọng lợi ích lan tỏa từ khu 
vực DN khác đến DNTN mà Chính phủ đang giành những ưu đãi quá nhiều về vốn, về đất đai, về 
chính sách cho khu vực DN FDI cũng như DNNN. Nhưng với sự liên kết lỏng lẻo như này thì khó 
có thể nhận được những tác động lan tỏa, thậm chí tác động lan tỏa còn ngược chiều khi mà áp lực 
cạnh tranh lớn, chính sách ưu đãi bất bình đẳng quá nhiều.

3   Economica (2018), Kinh tế tư nhân iệt Nam: Năng suất và Thịnh Vuownjg
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3.1.2. Về cạnh tranh giữa DNNN và DN tư nhân

Giống như mối quan hệ cạnh tranh giữa DN FDI và DNNVV. DNNN là khu vực DN có lợi 
thế về nguồn vốn, năng suất lao động hơn DNTN. Như vậy, vốn bình quân một doanh nghiệp của 
khu vực DN ngoài Nhà nước hầu như năm nào cũng cao hơn DNTN. Năm 2017, vốn bình quân 
một DNNN cao gấp 2,18 lần DNTN. Đây là lợi thế lớn cho DNNN trong việc đầu tư mở rộng quy 
mô sản xuất cũng như việc đầu tư đổi mới công nghệ.

Bảng 2: Vốn bình quân doanh nghiệp, phân theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2017

year Vốn bq DNNN Vốn bq DNngNN Vốn bq DN FDI
2010 32332.44 16641.58 157314.67
2011 36392.58 13237.77 117651.76
2012 11615.92 16989.77 215299.66
2013 33648.77 14782.41 168738.87
2014 39884.41 14387.78 124354.94
2015 38456.61 17851.15 122005.80
2016 37941.67 16749.71 114468.84
2017 40329.66 18460.62 110942.66

Nguồn: Tính toán từ điều tra Doanh nghiệp 2010-2017, GSO

Theo hình vẽ 1 về năng suất lao động bình quân của các khu vực DNNVV khu vực ngoài 
nhà nước và khu vực nhà nước giai đoạn 2010-2017 có thể thấy rằng, DNTN là khu vực DN có 
năng suất lao động thấp nhất, ở năm 2017, nếu so với khu vực DNNN thì năng suất lao động khu 
vực này cao hơn 68,28% so với năng suất lao động của DNTN. Hiệu quả hoạt động chưa cao, đây 
cũng là nguyên nhân khiến DNTN khó có thể cạnh tranh được với các khu vực DN khác để chiếm 
lĩnh thị trường.

Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra Doanh nghiệp hàng năm

Như vậy, xét về nguồn vốn đầu tư và năng suất lao động thì rõ ràng DNNN đang giữ lợi 
thế so với DNTN. DNNN với nguồn vốn đầu tư lớn thì sẽ dễ dàng mở rộng quy mô, có lợi thế 
trong việc đảm bảo tài sản thế chấp để tiếp cận vốn vay tín dụng (khi mà không được Chính phủ 
bảo lãnh), với lợi thế về vốn, DNNN sẽ có thể đầu tư cải tiến công nghệ giúp năng suất DN càng 
cao hơn.
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3.1.3. Về chính sách ưu đãi

DNNN là khu vực DN chiếm tỷ lệ ít nhất trong số các khu vực. Nhưng đây là khu vực đóng 
góp ít nhất cho hiệu quả kinh tế, thậm chí còn làm thâm hụt ngân sách, một gánh nặng lớn cho Nhà 
nước, tuy nhiên, khu vực DNNN lại được hưởng các đặc quyền rất lớn về tài nguyên thiên nhiên, 
về vốn, về đất đai và mua sắm công.

Chính những đặc quyền này đã làm thị trường bị méo mó, và là nguyên nhân khiến đầu tư tư 
nhân kém hiệu quả. Cụ thể:

(i) DNNN được hoạt động trong một số lĩnh vực đặc quyền vì lý do an ninh quốc gia. Tuy 
nhiên, khi được bảo hộ ở lĩnh vực này, DNNN có thể lấy làm bước đệm để lấn sang những lĩnh 
vực khác.

(ii) DNNN hoạt động chủ yếu với quy mô lớn, trong khi đó các  DNTN lại hoạt động với quy 
mô nhỏ lẻ, với hạn chế về nguồn vốn, các DNTN còn khó tiếp cận nguồn vốn khi mà các khoản 
vay tín dụng từ ngân hàng chủ yếu giành cho DNNN nhờ vào mối quan hệ thân hữu. Chính vì vậy, 
với tiềm lực vốn hạn chế, DNTN khó lòng có thể mở rộng quy mô hoạt động, hạn chế rất nhiều 
trong việc cạnh tranh với DNNN.

Theo báo cáo của Lê Duy Bình và cộng sự (2015): DNNN được vay vốn không cần tài sản 
thế chấp hoặc được Chính phủ bảo lãnh bằng cách này hay cách khác4

*. Cũng theo báo cáo này, nếu 
những khoản vay không được bảo lãnh thì DNNN vẫn được nhà nước đứng ra chi trả hộ khi không 
trả được. Trong quá trình phân bổ ngân sách, Chính phủ sẽ bố trí ngân sách Nhà nước cho một số 
tập đoàn, tổng công ty,… để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong những năm trước 
đây. Có nghĩa là DNNN được rót vốn trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước. Ở năm 2017, lượng vốn 
bình quân 1 doanh nghiệp trong khu vực DNNN là 40,33 tỷ đồng trong khi ở DNTN chỉ là 18,46 tỷ 
đồng/doanh nghiệp5

**. Đây là một lợi thế lớn giúp DNNN mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư cải tiến 
công nghệ để hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm được cải thiện giúp khu vực DNTN 
khó có thể cạnh tranh được với DNNN.

(iii) Các DNNN luốn tiếp cận sử dụng đất đai, cũng như các nguồn tài nguyên khoáng sản 
và nguồn lực tự nhiên khác dễ dàng hơn, trong khi đó, DNTN phải nộp tiền sử dụng đất theo quy 
định trong Luật Đất đai 2013 thì DNNN được thừa hưởng quyền sử dụng đất từ trước, được giao 
thuê đất, giao đất ở vị trí thuận lợi6.*** 

(iv)  Nếu DNNN bị thua lỗ sẽ được bù lỗ (bằng ngân sách) trong khi đó, DNTN nếu bị thua 
lỗ thì sẽ phải bỏ tiền túi ra bù, nếu nằm ngoài khả năng chống trả của DNTN thì họ sẽ phải phá 
sản. Chính vì vậy, nếu có một người sẵn sàng đứng ra bù lỗ thì liệu DNNN có hoạt động hiệu quả 
được không. Đấy là điều tất yếu, khi mà DNNN sử dụng trên 60% vốn tín dụng, sử dụng 70% đất 
đai kinh doanh nhưng chỉ tạo ra 38% GDP.

3.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

- Thống kê, mô tả biến số

4   Lê Duy Bình, Đoàn Hồng Quang (2015), “Ưu đãi dành cho Doanh nghiệp Nhà nước, bằng chứng từ thực tế”.
5   Tính toán từ Điều tra Doanh nghiệp hàng năm, VCCI thực hiện.
6   Nguyễn Huy Hoàng, Phó trưởng ban thông tin doanh nghiệp và thị trường - NCIF
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Bảng 3. Giá trị trung bình của các biến thể hiện các kênh lan tỏa của DNNN trên cơ sở 
bảng I-O năm 2012, 2016

Năm FS Horizontal Forward Backward
2010 .0707599 .0051152 .015097 .039176
2011 .0611796 .0039526 .015121 .04027
2012 .0577187 .0121332 .015086 .03997
2013 .0523942 .0034987 .015093 .040165
2014 .048629 .0029301 .015106 .040075
2015 .055954 .0025224 .015063 .039935
2016 .0527912 .0018761 .015086 .040345
2017 .042801 .0012812 .015071 .040213

Nguồn: Tính toán với sự hỗ trợ từ Stata14

Bảng 3 cho thấy giá trị trung bình của biến FS có sự biến động tương đối ổn định mặc 
dù chúng ta thấy sự giảm sút do quá trình cổ phần hóa DNNN mà tỷ trọng vốn nhà nước trong 
DNNVV đã giảm. Các giá trị trung bình của biến Hor có xu hướng giảm dần, còn biến For, Back 
tương đối ổn định theo thời gian.

- Kết quả phân tích hồi quy và thảo luận kết quả nghiên cứu

 Bài viết sử dụng dữ liệu 1.056.934 doanh nghiệp trong 8 năm. Nên theo quy luật số lớn (N 
lớn, t nhỏ), phương pháp ước lượng hiệu ứng ngẫu nhiên RE phù hợp hơn. Kết quả ước lượng như 
sau:

Bảng 4: Kết quả ước lượng mô hình

lnVAbq Coef.

Lnkl .4397747***
(.0026432)

FSnn -1.172303***
(.167417)

hor_nn 5.11322***
(.3477155)

for_nn -2.523468***
(.17428)

back_nn -.9515021***
(.1191218)

Tuoi .0167827***
(.0004431)

Vung Có
Ngành Có

Hằng số 1.369427***
(.0267465)

 Ghi chú: Kí hiệu *** cho biết các tham số ước lượng có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 
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1%. Sai số tiêu chuẩn được đặt trong ngoặc đơn dưới các hệ số.

 Nguồn: Ước lượng từ số liệu của Tổng cục Thống kê

 Một là, hệ số vốn trên lao động thể hiện mức độ trang bị vốn trên đầu người của doanh 
nghiệp (K/L) mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Tức là khi mức độ trang bị các 
trang thiết bị, tư liệu sản xuất cho mỗi lao động tăng tạo ra những tác động tích cực với năng suất 
của DN tư nhân trong nước khu vực DNNVV.

 Hai là, các hệ số thể hiện sự khác biệt về vùng kinh tế, các ngành kinh doanh có ý nghĩa 
thống kê cho thấy, tác động lan tỏa từ khu vực DNNN đến DNTN trong nước có sự khác biệt giữa 
các ngành khác nhau và vùng khác nhau.

 Ba là, nhr hướng của biến FS là âm và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Điều này cho 
thấy sự hiện diện của khu vực DNNN có tác động tiêu cực đến sự gia tăng năng suất của DN tư 
nhân trong nước khu vực DNNVV. Như vậy, có thể thấy rằng tăng phần chia vốn nhà nước trong 
tổng vốn của DN sẽ làm giảm năng suất lao động của DN tư nhân trong nước.

 Bốn là, hệ số của biến Horizontal (Hor_nn) biểu thị ảnh hưởng của những lan tỏa ngang, có 
ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết luận này cho thấy, những DNNN gây ra tác động lan tỏa tích cực 
lên DNTN trong cùng một ngành, đó là những sự bắt chước công nghệ, đào tạo lao động hay sự di 
chuyển lao động từ DNNN sang DN tư nhân khiến năng suất lao động của DNTN tăng trưởng.

 Năm là, hệ số của biến Forward (for_nn) biểu thị lan tỏa xuôi chiều là âm và có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1% cho thấy tác động tiêu cực từ các DN cung cấp đầu vào là DNNN đến năng 
suất lao động của DN tư nhân khu vực DNNVV. Doanh nghiệp nhà nước có thể cung cấp đầu vào 
có chất lượng tốt nhưng có thể là do các đầu vào của DNNN đắt hơn và ít phù hợp với những đòi 
hỏi của DNTN làm cho DNTN không thể hấp thụ và sử dụng hiệu quả các đầu vào đó để tăng năng 
suất của mình.

 Sáu là, hệ số biến Backward (back_nn) biểu thị lan tỏa ngược chiều là âm và có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1%, cho thấy DNNN đã không trợ giúp DNTN trong khu vực DNNVV phát triển, 
thậm chí còn làm giảm năng suất của khu vực này. Có thể các DNTN trong nước không đáp ứng 
được yêu cầu về chất lượng sản phẩm của DNNN, hoặc DNNN không muốn thiết lập mối quan hệ 
khách hàng với khu vực DNTN. Đúng như thực trạng về mối quan hệ của DNNN với DNTN cho 
thấy, đối tượng khách hàng của DNTN chủ yếu là DNTN, khách hàng là DNNN chỉ chiếm trên 
20%. Chính vì vậy, DNNN không gây ảnh hưởng lan tỏa tích cực đến DNTN. 

KẾT LUẬN

Qua kết quả nghiên cứu trên cho thấy sự hiện diện của DNNN có tác động tiêu cực đến năng 
suất lao động của DNTN trong nước khu vực DNNVV (thể hiện hệ số FS_nn âm và có ý nghĩa 
thống kê). Như vậy, có thể thấy rằng, nếu tăng phần chia vốn nhà nước trong vốn của DN sẽ hạn 
chế hiệu quả hoạt động của DNTN. Vì DNNN hoạt động không hiệu quả trong khi nhận được rất 
nhiều ưu đãi từ phía Chính phủ. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy, mối liên kết theo chiều 
ngang giữa DNNN và DNTN trong nước là tích cực. Bên cạnh đó, mối liên kết theo xuôi chiều 
và ngược chiều giữa hai khu vực DN này là ngược chiều (biến for_nn và back_nn là âm và có ý 
nghĩa thống kê).
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 Như vậy, để phát huy hiệu quả của vốn nhà nước đến sự phát triển của DNTN (khu vực 
DNNVV) Việt Nam thì trong thời gian tới cần có các chính sách để tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 
DNNN vì khu vực này đang hoạt động không hiệu quả thậm chí còn gây ra những tác động tiêu 
cực, lấn át hiệu quả hoạt động của khu vực DNTN Việt Nam.
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ÁP LỰC VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Minh Phong*

Nguyễn Trần Minh Trí**

Tóm tắt: Kinh nghiệm thực tiễn cả trong nước và quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định: Nếu quá trình 
phát triển kinh tế mà bỏ qua yêu cầu bảo vệ môi trường sẽ không chỉ khiến hiệu quả kinh tế-xã hội thấp, 
chi phí cho hoạt động xử lý ô nhiễm sẽ cao hơn chi phí đầu tư cho các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, mà 
còn để lại những di hại về sức khỏe và sinh mạng con người không thể đo, đếm bằng tiền. Cuộc chiến 
bảo vệ môi trường là cuộc chiến không khoan nhượng với lợi ích ích kỷ, ăn xổi trước mắt của sự thiếu hiểu 
biết, lòng tham, thói vô trách nhiệm và vô cảm của doanh nghiệp và mỗi người, vì cuộc sống bình an của 
cả cộng đồng hiện tại và các thế hệ tương lai…! 

Ở Việt Nam, các điểm nóng và áp lực bảo vệ môi trường đang ngày càng đa dạng và gia tăng cả về số 
lượng, phạm vi, quy mô và cường độ; gây ra những hệ lụy ngày càng đắt đỏ, tác động xấu, ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, gia tăng gánh nặng chi phí, gây thiệt hại về kinh 
tế, xã hội. Thậm chí, một số vụ việc gây ô nhiễm môi trường dẫn đến những phản ứng, đấu tranh quyết 
liệt của người dân, có khi bùng phát thành các xung đột xã hội gay gắt, gây ra nguy cơ bất ổn trật tự, an 
toàn xã hội và nâng thành “quan điểm chính trị”... Dư luận từng dậy sóng vì trường hợp sông Thị Vải bị ô 
nhiễm bởi hóa chất thải ra từ nhà máy của công ty bột ngọt Vedan suốt 14 năm liền; Đặc biệt, vụ ô nhiễm 
môi trường biển bởi Formosa vào năm 2016; ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí bởi nhiệt điện 
Vĩnh Tân. Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn xả trái phép hơn 42.000 m3 nước thử thủy 
lực đường ống dẫn dầu thô ra biển và tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam 
(Hậu Giang) diễn ra trong năm 2018; cũng như vụ cháy gây ô nhiễm thủy ngân ra môi trường của nhà máy 
bóng đèn và phích nước Rạng Đông, TP.Hà Nội trong tháng 9/2019… 

Cuộc chiến bảo vệ môi trường cần sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt hơn nữa của toàn xã hội, trên cơ sở 
nhận thức sâu sắc hơn và hoàn thiện hơn hệ thống pháp lý về môi trường; tăng cường tuyên truyền, giáo 
dục và năng cao năng lực thể chế về bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động của cảnh sát môi trường, kiểm 
toán môi trường và các công cụ kinh tế môi trường (thuế, phí và đặt cọc hoàn trả…); thực hiện nghiêm 
các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó có chất thải công nghiệp; Áp dụng 
kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trong đó lồng ghép 
bộ tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu 
hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, đảm bảo không thu hút công nghệ sản xuất lạc hậu vào 
Việt Nam; siết chặt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các cảng biển; thành 
lập và duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường; tăng cường thanh tra 
đột xuất, xử lý điểm nóng về môi trường…

Từ khóa: ô nhiễm không khi, rác thải; môi trường; nước thải; xử lý rác….

*   Báo Nhân Dân. Tác giả nhận phản hồi: Email: minhphong2004@hotmail.com - Điện thoại: 0912266399

** Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi:  Email: email: ntminhtri92@gmail.com - Điện thoại: 0382997992
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ÁP LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM…

Hàng năm, trên cả nước sử dụng hơn 100 nghìn tấn hoá chất bảo vệ thực vật; phát sinh hơn 
23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, hơn 630 nghìn tấn chất 
thải nguy hại. Hơn 13.500 cơ sở y tế hàng ngày phát sinh trên 47 tấn chất thải nguy hại và 125.000 
m3 nước thải y tế; 787 đô thị với 3.000.000 m3 nước thải ngày/đêm, nhưng hầu hết chưa được xử 
lý. Mỗi năm, có hơn 2.000 dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường nếu không được đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện và thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa, kiểm soát hiệu quả sẽ là những nguy cơ rất lớn đến môi trường

Theo Báo cáo chuyên đề năm 2018 về “Môi trường nước các lưu vực sông giai đoạn 2014 - 
2018” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc với 
tổng lượng dòng chảy nước mặt hàng năm lên đến 830 - 840 tỷ m3. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên 
nước của nước ta chỉ ở mức trung bình trên thế giới. Tổng lượng nguồn nước từ nước ngoài chảy 
vào Việt Nam chiếm khoảng 63%. Hiện tại các lưu vực sông đang tiếp nhận chất thải từ các nguồn 
nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, y tế và chất thải rắn. Trong tổng lượng 
nước thải phát sinh ra các lưu vực, lượng nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn nhất. Những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường nước có thể kể ra, gồm:  Lưu vực 
sông Nhuệ - Đáy, các sông nội thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, sông Ngũ Huyện Khê, khu 
vực thượng nguồn sông Mã. 

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong giai đoạn 2016 - 2018 
Tổng cục đã phát hiện, tiếp nhận và chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý 80 điểm 
nóng, vụ việc về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước. Trong đó, năm 2016 có 50 vụ việc, 
năm 2017 có 20 vụ việc và năm 2018 có 15 vụ việc.

Một số điểm nóng, vụ việc gây ô nhiễm, sự cố về môi trường đáng lưu ý, gồm: Sông Thị 
Vải bị ô nhiễm bởi hóa chất thải ra từ nhà máy của công ty bột ngọt Vedan suốt 14 năm liền; Đặc 
biệt, vụ ô nhiễm môi trường biển bởi Formosa vào năm 2016; ô nhiễm môi trường đất, nước và 
không khí bởi nhiệt điện Vĩnh Tân. Sự cố vỡ đập chứa Gyps thải của Công ty Cổ phần DAP số 
2 - Vinachem (Lào Cai) vào tháng 9/2018 làm phát sinh lượng nước róc và bùn đất ra ngoài môi 
trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn xả trái phép hơn 42.000 m3 nước thử 
thủy lực đường ống dẫn dầu thô ra biển đã bị các cơ quan phát hiện, xử lý. Hiện trạng sụt lún gần 
hồ bùn đỏ, sự cố tràn bùn từ hồ lắng quặng đuôi của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Ô nhiễm môi 
trường do các cơ sở sản xuất ván ép tại xã Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội); Ô nhiễm môi trường tại 
Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam (Hậu Giang) vào tháng 3/2018; Tồn đọng lượng lớn phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại các cảng biển... Ô nhiễm môi trường kênh Bắc Hưng Hải 
do các hoạt động xả thải của dân cư, từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các khu 
đô thị làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của dân cư khu vực xung 
quanh lưu vực. Ô nhiễm nước sông Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh) do tiếp nhận trực tiếp nước thải 
từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất thải. Ô nhiễm môi trường do tháo trộm nước rỉ rác ra suối tại Quảng Ninh. 
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (Quảng Ngãi); bãi rác Phượng 
Thành (Đức Thọ - Hà Tĩnh) vào tháng 7/2018; tại bãi rác Sóc Sơn (Hà Nội) cuối năm 2018; chôn 
lấp lượng lớn rác thải để san lấp mặt bằng tại ấp 2, xã Phong Phú (Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 
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Minh) vào tháng 11/2018, đang được các cơ quan công an môi trường vào cuộc xác minh, điều tra. 
Nhiều vụ việc cá chết bất thường trên một số sông như sông La Ngà (Đồng Nai) vào trung tuần 
tháng 5/2018, sông Bồng Miêu (Quảng Nam) vào trung tuần tháng 3/2018; bãi biển Xuân Thiều 
(Đà Nẵng); cá chết nhiều tại Hồ Tây (Hà Nội) vào tháng 7/2018, hiện tượng ngao chết tại huyện 
Hải Hà (Quảng Ninh).Các điểm nóng về môi trường gây ra những tác động xấu, ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, gia tăng gánh nặng chi phí, gây thiệt hại về kinh 
tế, xã hội. Ở một số điểm nóng về rác thải sinh hoạt, người dân chặn đường không cho xe chở rác 
vào bãi xử lý khiến rác ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nhiều ngày...

Năm 2018, Tổng cục Môi trường duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử 
nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, dự án Nhà máy 
Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa 
dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa; các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân-Bình Thuận; dự án 
Bauxite nhôm Lâm Đồng và các dự án tại Trung tâm Điện lực Thái Bình; dự án “Nhà máy xử lý 
rác thải sinh hoạt” tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Cũng theo Báo cáo này, trên phạm vi cả nước, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
đạt khoảng 86% ở đô thị, và đạt 40-55% tại khu vực nông thôn, tùy theo từng khu vực. Một phần 
không nhỏ thải trực tiếp thẳng ra ao, hồ, kênh, rạch. Hiện nay cả nước có khoảng 660 bãi chôn lấp 
chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chỉ có 203 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Các bãi chôn lấp không hợp 
vệ sinh lại là nguy cơ làm ô nhiễm các tầng chứa nước, dẫn đến suy giảm các nguồn nước trong 
các lưu vực sông.

Đến năm 2018, cả nước có 228/283 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, chiếm 80%, tăng 7 khu công nghiệp so với năm 2017; 12 khu công nghiệp đang 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 4%; các khu công nghiệp còn lại đang xây 
dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.  Các hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của khu công nghiệp xử lý khoảng 71% lượng nước thải phát sinh. Trong số này, đã có 121 khu 
công nghiệp đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, đạt tỷ lệ trên 42% . Cả 
nước hiện có 587/1.143 cụm công nghiệp được quy hoạch đã đi vào hoạt động, trong đó mới có 
55 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 9,7%, tăng 4 cụm công nghiệp 
so với năm 2017.

Theo báo cáo giám sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tỉ lệ 
các khu công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung ở một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ 
đạt 15 - 20%, như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc. Một số khu công nghiệp có xây dựng hệ 
thống xử lí nước thải tập trung, nhưng hầu như không vận hành, vì để giảm chi phí. Dọc lưu vực 
sông Đồng Nai, có 56 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động, nhưng chỉ có 21 khu có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, số còn lại đều xả trực tiếp vào nguồn nước, gây tác động xấu đến 
chất lượng nước của các nguồn tiếp nhận... Có nơi, hoạt động của các nhà máy trong khu công 
nghiệp đã phá vỡ hệ thống thuỷ lợi, tạo ra những cánh đồng hạn hán, ngập úng và ô nhiễm nguồn 
nước tưới, gây trở ngại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

        Theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện nay cả nước có 2.790 làng nghề, 
trong đó có 240 làng nghề truyền thống, đang giải quyết việc làm cho khoảng 11 triệu lao động; 
tập trung phát triển nhất là đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu 
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Long. Hoạt động gây ô nhiễm môi trường sinh thái tại các làng nghề không chỉ ảnh hưởng trực tiếp 
đến cuộc sống, sinh hoạt và sức khoẻ của những người dân làng nghề, mà còn ảnh hưởng đến cả 
những người dân sống ở vùng lân cận, gây phản ứng quyết liệt của bộ phận dân cư này, làm nảy 
sinh các xung đột xã hội gay gắt.

Nhìn chung, hầu hết các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước chưa đáp ứng được những 
tiêu chuẩn về môi trường theo quy định. Thực trạng đó làm cho môi trường sinh thái ở một số địa 
phương bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cộng đồng dân cư, nhất là các cộng đồng dân cư lân cận với các 
khu công nghiệp, đang phải đối mặt với thảm hoạ về môi trường. Họ phải sống chung với khói bụi, 
uống nước từ nguồn ô nhiễm chất thải công nghiệp... Từ đó, gây bất bình, dẫn đến những phản ứng, 
đấu tranh quyết liệt của người dân đối với những hoạt động gây ô nhiễm môi trường, có khi bùng 
phát thành các xung đột xã hội gay gắt.

Đặc biệt, ô nhiễm không khi đang ngày càng trở nên đáng báo động ở Việt nam, nhất là các 
đô thị lớn: Theo báo cáo của Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, thành phố Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu châu Á về mức độ ô nhiễm bụi. Theo báo Người lao động TP.Hồ 
Chí Minh, từ ngày 19-21/9/2019, các chuyên gia và tổ chức giám sát chất lượng không khí đều có 
chung nhận định “Không khí tại TP HCM đang báo động”, với bầu trời một màu trắng đục. Đường 
Võ Văn Kiệt (nối từ quận Bình Tân vào trung tâm quận 1) dưới dòng kênh Tàu Hũ sương mù bao 
sát mặt nước. Tầm nhìn khi di chuyển hạn chế. Theo kết quả đo từ tự động giá trị chỉ số chất lượng 
không khí (AQI) tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh (quận 1), không khí gây hại đến 
sức khỏe bắt đầu từ lúc 11 giờ ngày 20-9 và dự kiến sẽ kéo dài thêm nhiều ngày. Chỉ số AQI liên 
tục trên 150. Đặc biệt, trong 10 năm qua, chỉ số bụi đều vượt mức cho phép ở toàn bộ các trạm 
quan trắc ở các giao lộ như: Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), ngã tư An Sương (quận 12), 
ngã sáu Gò Vấp (quận Gò Vấp), vòng xoay Phú Lâm (quận 6), ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức), 
vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2),…của Thành phố này.

Riêng ở Hà Nội, trong nhiều ngày liên tiếp tháng 10 và 11/2019, chất lượng không khí ở Hà 
Nội ngưỡng xấu và kém ở cả 10 điểm quan trắc. Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí trung 
bình một ngày) ở Hà Nội duy trì màu cam (tức chất lượng không khí kém). Chẳng hạn, sáng 1/10, 
chất lượng ô nhiễm không khí ở Hà Nội xuống thấp nhất trong một tháng qua. Chỉ số AQI trung 
bình của Hà Nội theo ứng dụng Air Visual là 212, có hại cho sức khoẻ. Số liệu của Sở Tài nguyên 
và môi trường Hà Nội cũng xấp xỉ 200. Trong khi đó, theo ứng dụng Air Visual, khu vực hồ Tây 
ô nhiễm không khí đã lên đến mức 333, nguy hại đến sức khoẻ của mọi người. Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cũng đã có Báo cáo chính thức về chất lượng không khí Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 
trong tháng 9/2019. Báo cáo nêu rõ, liên tục nhiều ngày, có những thời điểm chỉ số chất lượng 
không khí AQI của Hà Nội ở mức kém. Tại TP Hồ Chí Minh cũng xuất hiện hiện tượng sương mù 
quang hoá gây cản trở tầm nhìn. Việc gia tăng mức độ ô nhiễm và hiện tượng sương mù quang hoá 
đã gây những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hà 
Nội Vũ Đăng Định, có 12 nguyên nhân tác động chính khiến tình trạng ô nhiễm không khí tăng 
cao. Đó là khí xả thải từ phương tiện giao thông; tình trạng đun bếp củi, than tổ ong còn tiếp diễn; 
vật liệu quản lý phá dỡ các công trình xây dựng, quá trình phá dỡ, vận chuyển chưa kiểm soát; mùi 
hôi thối rác thải chưa xử lý được; đốt rơm rạ còn nhiều; thu gom rác thải, bùn thải chưa được xử lý; 
khói bụi từ các khu vực sản xuất vùng lân cận và tình trạng chuyển mùa khiến tình trạng ô nhiễm 
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không khí trên địa bàn trở nên trầm trọng hơn (trên địa bàn Hà Nội có 55.000 bếp than tổ ong, mỗi 
ngày đốt tới 528 tấn than, phát thải ra môi trường 1.870 tấn khí CO2 , đây là nguồn gây ô nhiễm 
không nhỏ. Thủ đô đang có đến 6,6 triệu phương tiện, trong đó xe máy là 5,7 triệu chiếc thải khói 
ra môi trường mỗi ngày. Khi tắc đường kéo dài, động cơ xe vẫn phải hoạt động liên tục khiến cho 
lượng khí thải phát ra lớn hơn. Lượng khí thải này bao phủ trong phạm vi chật hẹp nên người dân 
hít phải nhiều khí độc. Hà Nội cũng đưa ra những giải pháp dài hơi để cải thiện ô nhiễm không khí, 
như đang thí điểm thu gom rơm rạ tận dụng được làm sản phẩm hữu sinh; nghiêm cấm người dân 
đốt rơm, rạ mà tận dụng để chế ra các sản phẩm mới; tiếp tục lắp đặt hệ thống quan trắc, quản lý 
nguồn thải, thay đổi hình thức thu gom rác thải từ thủ công sang sử dụng phương tiện cơ giới hóa 
để hạn chế ô nhiễm. Đặc biệt, thành phố đã có kế hoạch đến ngày 31/12/2020 sẽ vận động người 
dân không đốt than tổ ong trên địa bàn. Đồng thời sẽ thắt chặt việc các xe khi vận chuyển phế thải 
phải che chắn để không xả thải ra môi trường; tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh để cải thiện chất 
lượng không khí trên địa bàn.

Thành phố Hà Nội có trung bình tổng lượng chất thải rắn vào khoảng 5.000 tấn/ngày, trong 
đó có khoảng 3.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và 1.500 tấn ở nông thôn. Các khu  công  
nghiệp trên địa bàn  thải khoảng 30% tổng lượng rác thải  công  nghiệp của  thành phố Hà  Nội. 
Việc thu gom,  vận chuyển rác thải  chỉ thực  hiện trong phạm vi từng nhà máy,  việc xử lý chủ  
yếu  thực  hiện bằng các lò đốt  tương đối  đơn giản  với vốn  đầu tư  khá khiêm tốn;  rác  thải  ra 
khỏi  nhà máy  gần  như chưa  đạt  tiêu  chuẩn theo yêu  cầu. Tỷ lệ thu  gom  rác  thải  rắn  mới  chỉ 
đạt 60%. Đặc biệt, các rác thải  công nghiệp nguy hại hầu như chưa  được xử lý. Việc vận chuyển 
rác thải ở Hà Nội chủ yếu do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội 
với khoảng 3.000 tấn/ngày và một số doanh nghiệp thu gom rác thải các huyện ngoại thành. Rác 
thải chủ yếu được chuyển đi chôn lấp tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn), Kiêu Kỵ (Gia Lâm)…Trong 
đó chất thải công nghiệp chiếm khoảng 750 tấn/ngày, mới được thu gom 90%, chất thải nguy hại 
khoảng 97-112 tấn/ ngày (chiếm 13-14%) và mới được thu gom 58-78,4 tấn/ngày (chiếm 60-70%). 
Chất thải y tế của một số bệnh viện đã được thu gom và xử lý tập trung tại lò đốt chất thải rắn y tế 
Cầu Diễn với công suất 5 tấn/ngày, phần tro xỉ được đóng rắn và chôn lấp, một số bệnh viện huyện 
có lò đốt nhưng hoạt động cầm chừng. 3/5 bãi chôn lấp rác của thành phố sắp bị lấp đầy, nhiều bãi 
chôn lấp ở nông thôn không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường...

Thành phố Hà Nội hiện có: 26 khu công nghiệp, có khoảng 40 cụm và trên 50 điểm công 
nghiệp làng nghề đã và đang được xây dựng. Tổng khối lượng nước thải công nghiệp khoảng 
100.000 - 120.000m3/ngày đêm, lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp cũ nằm phân tán mới 
được xử lý 20 - 30%. Chỉ có 3 khu công nghiệp tập trung mới (khu Bắc Thăng Long, Phú nghĩa 
và Quang Minh 1), 2 cụm công nghiệp (Ngọc Hồi và Phùng Xá) có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, còn lại phần lớn các cơ sở sản xuất đều không có trạm xử lý nước thải.

Tổng lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thành nội thị khoảng 700.000m3/ ngày đêm. 
Nước thải sinh hoạt phần lớn chỉ được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại trước khi xả vào các tuyến 
cống chung hoặc kênh, mương, ao, hồ. Hiện tại trên địa bàn thành phố có 4 trạm xử lý nước thải 
sinh hoạt tập trung với công xuất thiết kế đạt 485.000m3/ngày đêm chiếm 6,9%, là: Kim Liên, 
Trúc Bạch, Bắc Thăng Long- Vân Trì, Khu đô thị mới Mỹ Đình.

Tổng số 48 bệnh viện và trung tâm Y tế do thành phố quản lý mới chỉ có 8 cơ sở có hệ thống 
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xử lý nước hải đang hoạt động, mộtt số bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống xử lý, 
còn lại lượng nước thải bệnh viện không được xử lý, thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung.

Thành phố Hà Nội hiện có 1310 làng nghề, trong đó có 310 làng đã được công nhận theo tiêu 
chí làng nghề, lượng nước thải làng nghề đều không qua xử lý. Lượng nước thải không nhỏ từ sản 
xuất nông nghiệp ( hoạt động chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại….) cũng là nguồn gây ô nhiễm môi 
trường cần được quan tâm giải quyết. Các nguồn nước thải trên khi được thải ra môi trường sẽ gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt nguồn nước.

Tính trung bình trên toàn thành phố, nồng độ bụi gấp 1,5 đến 3 lần tiêu chuẩn cho phép. 
Thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra đối với Hà Nội ước tính khoảng 1 tỷ đồng/ngày, chưa tính 
đến thiệt hại đối với với nông nghiệp và cây xanh. Kết quả quan trắc môi trường không khí cho 
thấy nồng độ SO2, CO, NO2 trong các KCN đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 6 lần. Tại các 
nút giao thông lớn,  các điểm gần khu công nghiệp hoặc trong các khu công nghiệp đang có chiều 
hướng gia tăng ô nhiễm môi  trường cục  bộ.

Cả nước hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp sản xuất giấy, trong đó có 80% là doanh nghiệp 
có quy mô sản xuất nhỏ, công suất dưới 10.000 tấn/năm, dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, chủ 
yếu đáp ứng nhu cầu trong nước. Để sản xuất ra 1 tấn giấy thành phẩm, các nhà máy của Việt Nam 
phải sử dụng khoảng 2 tấn gỗ và 100 - 350m3 nước, trong khi các nhà máy giấy hiện đại của thế 
giới chỉ sử dụng 7-15m3 nước. Sự lạc hậu của công nghệ sản xuất giấy của Việt Nam không chỉ 
gây lãng phí nguồn nước, mà còn buộc doanh nghiệp tăng chi phí xử lý môi trường. Nhất là công 
đoạn tẩy trắng gây ô nhiễm lớn nhất, chiếm 50-70% tổng lượng nước thải và chiếm 80 - 95% tổng 
lượng dòng thải gây ô nhiễm, phát sinh từ 45 - 48 kg chất thải rắn/tấn sản phẩm.Việc xử lý nước 
thải trước khi thải vào môi trường mới chỉ có một số xí nghiệp ở khu vực kinh tế nhà nước là có hệ 
thống xử lý nước thải ngoại vi cũng chỉ đạt được 80%, số còn lại hầu hết đều không có hệ thống 
xử lý nước thải. Việc xử lý khí thải trong sản xuất giấy và bột giấy cũng chưa được chú ý. Khí thải 
từ ống khói lò hơi đốt than và đốt dầu do không được trang bị hệ thống lọc bụi tĩnh điện, nên nồng 
độ bụi trong khí thải rất cao.

Theo kết quả nghiên cứu năm 2016 của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô-Tổng công ty 
Giấy Việt Nam, trong các cơ sở công nghiệp sản xuất  giấy và bột giấy, nước thải thường có độ PH 
trung bình 9-11, chỉ số nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD) cao, có thể lên 
đến 700mg/l và 2.500mg/l.

Hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép. Đặc biệt, nước thải có chứa 
cả kim loại nặng, lignin (dịch đen), phẩm màu, xút, các chất đa vòng thơm Clo hóa là những hợp 
chất có độc tính sinh thái cao và có nguy cơ gây ung thư, rất khó phân hủy trong môi trường. Có 
những nhà máy giấy lượng nước thải lên tới 4.000-5.000m3/ngày, các chỉ tiêu BOD, COD gấp 10-
18 lần tiêu chuẩn cho phép; lượng nước thải này nếu không được xử lý mà đổ trực tiếp vào sông, 
hồ sẽ gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

  Bên cạnh đó, tại một số địa phương tình trạng phát sinh cơ sở tái chế giấy gây ô nhiễm môi 
trường đang ngày càng gia tăng. Giấy phế liệu thường chứa nhiều hóa chất độc hại, như mực in, 
keo gián và các chất đánh bóng. Đây là các hóa chất độc hại cần phải loại bỏ khi tái chế giấy. Nếu 
tái chế phế liệu giấy thành giấy trắng thì còn phải tẩy trắng giấy phế liệu bằng hydrogen peroxide, 
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hay chlorine dioxide... Vì thế, nước thải phát sinh từ tái chế phế liệu giấy sẽ chứa nhiều hóa chất 
độc hại hơn nước thải từ sản xuất giấy bằng nguyên liệu bột giấy.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CẦN CÓ ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Năm 2018, Tổng cục Môi trường duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử 
nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, dự án Nhà máy 
Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa 
dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa; các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Bình Thuận; dự 
án Bôxit nhôm Lâm Đồng và các dự án tại Trung tâm Điện lực Thái Bình; dự án “Nhà máy xử lý 
rác thải sinh hoạt” tại tỉnh Quảng Ngãi. Tổ giám sát tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình 
khắc phục các lỗi vi phạm và việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế 
liệu tại các cảng biển của thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiểm soát đặc 
biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trong đó lồng ghép bộ tiêu 
chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu 
hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, đảm bảo không thu hút công nghệ sản xuất lạc 
hậu vào Việt Nam.

Việc người dân phản ánh qua đường dây nóng góp phần kiểm soát được các “điểm nóng”. 
Năm 2018, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường” đã tiếp nhận 926 thông tin phản 
ánh về ô nhiễm môi trường chất thải rắn, nước thải và khí thải. Trong đó, 398 thông tin phản ánh 
tại các địa phương được xử lý, phản hồi tới người dân (chiếm tỷ lệ 43%); 528 vụ việc (chiếm 57%) 
đang được các địa phương xác minh, xử lý.

Đến nay, cả 63 tỉnh, thành phố đã cử cán bộ trực, theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin phản 
ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng. Tổng cục Môi trường cử hai đoàn 
thanh tra đột xuất, xử lý điểm nóng về môi trường ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ cơ 
quan truyền thông và người dân đối với 5 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội về giết mổ gia súc 
tập trung và 4 cơ sở xử lý chất thải.

Nhờ chủ động tiếp cận thông tin, kiểm soát tình hình, việc xử lý các “điểm nóng” về môi 
trường được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Những vụ việc vi phạm về bảo vệ môi trường 
được phát hiện, xử lý nghiêm thời gian gần đây đã và đang góp phần giảm nhiệt các “điểm nóng” 
về ô nhiễm môi trường.

Để tiếp tục bảo vệ và cải thiện môi trường, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn với của các cấp, 
ngành và toàn dân, các giải pháp nổi bật sau:

 Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý về môi trường; tăng cường sử dụng các công 
cụ kinh tế môi trường, nhất là thuế, phí và đặt cọc hoàn trả….

Theo thống kê của Bộ Tư Pháp, hiện nay có khoảng 300 văn bản pháp luật về bảo vệ môi 
trường để điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế, các quy trình kỹ 
thuật, quy trình sử dụng nguyên liệu trong sản xuất,... Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này vẫn còn 
chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định không cao, tình trạng văn bản mới được 
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ban hành chưa lâu đã phải sửa đổi, bổ sung là khá phổ biến, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh 
hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế... trong việc bảo vệ môi trường. Quyền hạn 
pháp lý của các tổ chức bảo vệ môi trường, nhất là của lực lượng Cảnh sát môi trường chưa thực 
sự đủ mạnh, nên đã hạn chế hiệu quả hoạt động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn các hành vi 
vi phạm về bảo vệ môi trường. Các cơ sở pháp lý, chế tài xử phạt đối với các loại hành vi gây ô 
nhiễm môi trường về các loại tội phạm còn hạn chế chưa đủ mạnh. Cụ thể, có rất ít trường hợp gây 
ô nhiễm môi trường bị xử lý hình sự, còn các biện pháp xử lý khác như: buộc phải di dời ra khỏi 
khu vực ô nhiễm, đóng cửa và đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường cũng không 
được áp dụng nhiều, hoặc có áp dụng nhưng các cơ quan chức năng thiếu kiên quyết nên doanh 
nghiệp “lỳ đòn” cũng không có hiệu quả. Các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và quan 
tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm 
trong việc kiểm tra, giám sát về môi trường. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ 
môi trường trong xã hội còn hạn chế.

Vì vậy, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường; Tiếp tục hoàn 
thiện và triển khai nghiêm các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải công nghiệp như Quy 
chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp nhiệt điện, sản xuất phân bón hóa học; theo dõi, kiểm tra 
việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp trên cả nước; 
Đặc biệt, cần có những chế tài xử phạt phải thực sự mạnh để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm, 
theo đó, cần tăng mức xử phạt cao nhất là 2 tỉ đồng hiện nay lên nhiều lần, để đủ sức răn đe.

Tiếp tục rà soát sửa đổi Luật Tài nguyên nước 2012; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương, xem xét và phê duyệt lại việc thành 
lập các Ủy ban lưu vực sông để giải quyết các vấn đề về quản lý môi trường nước liên ngành, liên 
vùng, liên tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực thi các Luật, văn bản liên quan đến bảo vệ 
môi trường nói chung, môi trường nước nói riêng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý môi trường trong các nhà máy, các khu 
công nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế.

 Thứ hai, triển khai Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao, trong đó lồng ghép bộ tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại 
hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, đảm 
bảo không thu hút công nghệ sản xuất lạc hậu vào Việt Nam. 

Tăng cường giám sát các Dự án, Chương trình có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 
thoái môi trường, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm. Cùng với đó, đẩy mạnh việc chỉ đạo, giải quyết 
các vấn đề bức xúc, ngăn chặn việc gia tăng ô nhiễm môi trường nước, đảm bảo an ninh nguồn nước 
và vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới; bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, huy động sự 
tham gia của cộng đồng, trong đó, ưu tiên huy động sự tham gia của cộng đồng đối với các dự án, 
chương trình xử lý, khắc phục, cải thiện ô nhiễm môi trường nước; đẩy mạnh triển khai thực hiện 
các quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông, thống nhất quy hoạch sử dụng nước giữa các ngành; 
lựa chọn và áp dụng các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tiếp tục triển khai Đề án bảo vệ môi trường làng nghề; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
về môi trường làng nghề trong cả nước để kịp thời theo dõi, tổng hợp các thông tin có liên quan; 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 417

lồng ghép nội dung xử lý triệt để một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tại các khu du lịch, khu đông dân cư, tuyến đường lớn,... nên bổ sung thêm nhiều thùng rác 
và các nhà vệ sinh công cộng.

 Đẩy mạnh thực hiện đề án về khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường lưu vực 
sông Cầu, sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai; thực hiện các dự án bảo vệ, phục hồi, cải tạo không 
gian, mặt nước trong các đô thị, khu dân cư, nhất là các ao, hồ, kênh, mương, sông...; rà soát quy 
hoạch, xây dựng các khu xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại 
đáp ứng nhu cầu theo quy mô phát sinh các loại chất thải này tại các địa phương, các khu vực kinh 
tế trọng điểm, nơi có các dự án lớn; kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động phát sinh, thu gom, vận 
chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp các loại chất thải, nhất là chất thải nguy hại.

 Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương nhằm 
ngăn ngừa nhập khẩu trái phép các loại chất thải; phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu; kịp thời xử 
lý các “điểm nóng” về môi trường phát sinh.

     Đẩy mạnh di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Xây dựng và hoàn 
thiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi và quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ, chế 
biến và tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn các tỉnh, nhằm bảo đảm việc chăn nuôi thành vùng 
tập trung, không gây ảnh hưởng đến thượng nguồn các hồ cấp nước; đồng thời thực hiện một số 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi… di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất 
để chủ động phòng chống dịch bệnh và BVMT.  

 Xây dựng kế hoạch trung và dài hạn vốn vay ưu đãi để các doanh nghiệp đầu tư cho việc xử 
lý môi trường; Phấn đấu đến năm 2020 có trên 80% các nhà máy trong ngành sắn được tiếp cận 
nguồn vốn đầu tư cho xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn A và có nhà máy thu gom sấy và ép bã cho 
thức ăn chăn nuôi trong toàn ngành. 

 Thứ ba, tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, giám sát về môi trường. Nâng cao 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác môi trường và trang bị các 
phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ có hiệu quả cho các lực lượng này; thành lập và duy trì 
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả các tổ giám sát và đường dây nóng phản ánh vi phạm môi trường 
về rác thải và nước thải, nhằm chủ động tiếp cận thông tin, kiểm soát tình hình và xử lý nghiêm 
các điểm nóng về môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các thế hệ và trách nhiệm 
của các doanh nghiệp. 

Thứ tư, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội 
tạo ra sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của 
chủ đầu tư, các ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính 
trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… Đồng thời, cần có các chế tài xử lý nghiêm các 
hành vi xâm hại môi trường, kể cả xả rác thải, nhất là rác thải nhựa ra môi trường; cần tăng cường 
các yêu cầu và công nghệ xử lý môi trường cho các ngành, lĩnh vực và cơ sở phát thải cụ thể; theo 
đó, chẳng hạn, cần có quy chuẩn cụ thể, với những phương pháp xử lý nước thải hiệu quả cho từng 
vùng sinh thái khác nhau. 
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Đặc biệt, để hạn chế nguy cơ về ô nhiễm môi trường Việt Nam cần phải đổi mới công nghệ 
theo hướng thân thiện với môi trường. Trong đó ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, như 
công nghệ sinh học, nhiên liệu sinh học (biomass) và nano….; tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, năng 
lượng, nâng cao hiệu quả tái chế. Chảng hạn, để xử lý nước thải trong công nghiệp giấy, cần triển 
khai những phương pháp mới. Hiện nay việc xử lý nước thải trong ngành công nghiệp sản xuất 
giấy có chứa lignin (dịch đen) được áp dụng theo 3 phương pháp, như thu hồi kiềm theo công nghệ 
hiện đại nhưng hiệu quả không cao vì vốn đầu tư quá lớn. Phương pháp thứ 2 là xử lý sinh hóa bằng 
hệ thống xử lý nước thải, song đòi hỏi kỹ thuật cao và sự chính xác tuyệt đối. Phương pháp thứ 3 
là thay đổi tính chất của lignin trong dịch đen. Đây là một công nghệ xử lý mang tính khả thi, giảm 
vốn đầu tư, giúp ngành giấy giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhất. Đối với những cơ sở sản xuất giấy 
gây ô nhiễm nặng, lại nằm trong khu vực thượng lưu đầu nguồn nước, chính quyền địa phương 
phải có các biện pháp và chế tài cần thiết yêu cầu các đơn vị ngừng sản xuất  nếu không đảm bảo 
xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định. Những cơ sở sản xuất giấy nhỏ không có khả năng đầu 
tư hệ thống xử lý nước thải cần di dời ra các khu công nghiệp tập trung, thực hiện xử lý nước thải 
liên hoàn. Các doanh nghiệp ngành giấy cần phải thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn và cần 
được tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ đầu tư thay đổi công nghệ 
máy móc như: Quỹ  Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh, Chương trình Hỗ 
trợ đầu tư xanh… Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi đối với các dự án nhà máy ứng 
dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất sạch. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện 
các hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải trong ngành giấy.
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SỰ THIẾU HỤT TOÀN CẦU NHÂN LỰC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
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TÓM TẮT: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội cho người lao động theo đuổi ngành nghề phù 
hợp, đúng xu hướng và trọng điểm. Giữa thời đại công nghệ phát triển và thay đổi nhanh chóng, các bạn 
trẻ cần hiểu rõ công việc, giá trị nghề nghiệp tương lai của mình để có những sự lựa chọn đúng đắn. Bài 
viết sau sẽ chỉ ra sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực trong lĩnh vực phân tích dữ liệu trên phạm vi 
toàn cầu. Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng với những lợi thế của Việt Nam, việc một số trường đại học 
như Đại học công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học 
Kinh tế quốc dân,… đi tiên phong đào tạo cử nhân chính quy về khoa học dữ liệu nói chung, trong đó 
có phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh nói riêng là hoàn toàn đúng đắn, khả thi và bắt kịp xu 
hướng của thời đại.  

ABSTRACT: The Industrial Revolution 4.0 opens up opportunities for employees to pursue suitable, right 
and key occupations. In the era of technology development and rapid changes, young people need 
to understand their work and future career values to make the correct choices. This paper studies 
the serious shortage of human resources in the field of data analysis on a global scale. In condition 
of Vietnam’s advantages, some universities such as the University of Information Technology, Hanoi 
University of Science and Technology, Academy of Policy and Development and the National Economics 
University,... have pioneered formal bachelor’s training in data science in general, including big data 
analysis in economics and business in particular, is absolutely correct, feasible and catching up with the 
trends of the times.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp, chuyên gia phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn

Keywords: Industrial revolution, data analyst, big data

1. GIỚI THIỆU

Hiện tại, chúng ta đang sống trong giai đoạn đầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 
4. Triết lý của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là chúng ta phải sử dụng công nghệ thông tin để 
tăng được năng suất lao động, từ đó tiết kiệm được chi phí, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. 

*  Học viện Chính sách và phát triển, Bộ kế hoạch và đầu tư, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Tel.: +84 912142282;  - 
E-mail address: nguyentt@apd.edu.vn;  

**  Học viện Chính sách và phát triển, Bộ kế hoạch và đầu tư, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Tel: 0912426326 - E-mail 
address: dtt.hvtc@gmail.com
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Vì vậy, những ngành nghề nào ứng dụng nhiều công nghệ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và vượt trội hơn 
so với các ngành khác, những ngành truyền thống không chịu thay đổi sẽ bị tụt hậu nhanh chóng. 
Theo dự báo, sẽ có khoảng 70% - 80% công việc hiện nay biến mất trong 20 năm tới. Thay vào đó 
là rất nhiều loại công việc mới được tạo ra, nhờ vào khoa học công nghệ mà tương lai sẽ thay đổi 
nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Nghiên cứu của các chuyên 
gia phân tích lao động và việc làm tại Hoa Kỳ cho thấy, những ngành nghề dưới đây sẽ là xu hướng 
cho kỉ nguyên công nghệ này.

	Phát triển IoT (Internet vạn vật) và Phân tích dữ liệu lớn.

	Phát triển trí tuệ nhân tạo để cải tiến robot và xe hơi tự hành.

	Công nghiệp xây dựng và in 3D

	Dịch vụ Tài chính và Đầu tư chứng khoán

	Công nghệ Sinh học

	Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Như vậy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội cho người lao động theo đuổi ngành 
nghề phù hợp, đúng xu hướng và trọng điểm. Giữa thời đại công nghệ phát triển và thay đổi nhanh 
chóng, các bạn trẻ cần hiểu rõ công việc, giá trị nghề nghiệp tương lai của mình để có những sự 
lựa chọn đúng đắn.

2. CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VỀ NGUỒN NHÂN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HIỆN NAY

Hiện tại, các hoạt động của doanh nghiệp, người dùng, máy móc có thể sinh ra nhiều dữ liệu, 
đa dạng và liên tục. Lượng dữ liệu do người dùng toàn cầu tạo ra hằng ngày trên Facebook là trên 
600 Tetrabyte, với mỗi chuyến bay của Boeing 787 thì các cảm biến của nó sinh ra và truyền về 
mặt đất lượng dữ liệu khoảng 500 Gigabyte,...Các dữ liệu lớn này có thể mang lại nhiều hiểu biết 
sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động vận hành của thiết bị, doanh nghiệp, hay hiểu biết về 
khách hàng. Thông qua việc phân tích dữ liệu (PTDL) sẽ giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng 
phản ứng, điều chỉnh, tối ưu hóa hoạt động, tăng doanh thu và lợi nhuận, phục vụ và làm hài lòng 
khách hàng hơn. Vì thế, chuyên gia PTDL nổi lên như một nghề được săn lùng nhiều nhất hiện nay. 

Nhấn mạnh về vai trò của việc PTDL trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, Eric Schmidt - cựu 
chủ tịch Alphabet (Công ty mẹ của Google) cho rằng: “Bằng cách phân tích dữ liệu, con người có 
một lượng kiến thức cơ bản về cách thống kê các hoạt động và đưa ra kết luận cuối cùng từ các 
kho dữ liệu lớn. Sự hiểu biết cơ bản về phân tích dữ liệu quan trọng đối với những người trẻ bởi 
đây chính là cách mà họ đi vào thế giới tương lai...”

Trong một nghiên cứu của Accenture đã cho biết: “Tại Mỹ 80% các công việc liên quan đến 
PTDL mới được sinh ra trong khoảng năm 2010 đến năm 2011 vẫn chưa tìm được ứng viên nhận 
nhiệm vụ. Riêng nước Mỹ sẽ tạo ra 400.000 vị trí làm việc mới liên quan đến PTDL trong khoảng 
thời gian từ 2010 đến 2015, nhưng chỉ có thể tạo ra được 140.000 học viên tốt nghiệp mới đáp ứng 
được công việc này…”.

Một nghiên cứu khác của McKinsey cũng đưa ra dự đoán: “Nhu cầu thế giới về những người 
có đủ kỹ năng để tạo ra tri tức từ dữ liệu lớn sẽ vượt 50% so với nguồn cung, trong đó chỉ riêng 
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nước Mỹ cần đến 490.000 người, trong khi đào tạo và nguồn cung thu hút từ các nước khác chỉ 
được gần 200.000 người”. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực này sẽ càng ngày càng trầm trọng và được 
thể hiện như biểu đồ sau.

Biểu đồ 1:  Chênh lệch cung cầu trong nghề phân tích dữ liệu

(Nguồn: www.delphianalytics.net)

Lý do làm nên sự thiếu hụt nhân lực nằm ở chỗ các vị trí làm việc với PTDL phải hội tụ được 
nhiều kỹ năng cùng một lúc. Các vị trí này vừa phải nắm được các kỹ thuật thống kê và khai phá 
dữ liệu, vừa phải biết lập trình và quản trị lượng dữ liệu lớn, đa dạng về cấu trúc, tốc độ truyền tải 
nhanh. Ngoài ra, họ còn cần có hiểu biết về doanh nghiệp hoặc các ngành nghề cụ thể, nơi các kết 
quả phân tích được ứng dụng. Hơn nữa, để làm việc với giới doanh nghiệp họ cần kỹ năng giao 
tiếp tốt, kỹ năng trình bày báo cáo dễ hiểu để giúp doanh nghiệp ra quyết định. Số lượng người đáp 
ứng được nhiều kỹ năng như vậy sẽ không thể nhiều bằng số lượng những người chỉ có một trong 
số các kỹ năng nhất định.

Sự thiếu hụt nhân lực làm PTDL ở các nước lớn trên thế giới là cơ hội cho mọi quốc gia trên 
thế giới, trong đó có Việt Nam. Đánh giá về cơ hội lớn này, ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Tập 
đoàn FPT) cho rằng: “Sự khan hiếm nhân lực về PTDL trên thị trường quốc tế là cơ hội cho các 
nước có nền tảng toán học và các ngành khoa học tự nhiên tốt ở bậc phổ thông như Việt Nam. Thế 
giới vẫn còn thiếu 6 triệu chuyên gia PTDL, cơ hội nằm ở những bộ não linh hoạt, điều mà người 
trẻ Việt Nam có lợi thế…”.

Như vậy, có thể coi sự thiếu hụt nhân lực PTDL trên toàn cầu là cơ hội cho Việt Nam bứt 
phá, đi tắt đón đầu trong đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, nhanh đạt đến mục tiêu trở thành 
quốc gia mạnh về công nghệ thông tin. Với những nền tảng sẵn có của các trường đại học của Việt 
Nam thì định hướng đào tạo những chuyên gia PTDL là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu 
thế phát triển và hoàn toàn khả thi.
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3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Ở VIỆT NAM

Theo ông Trần Thế Trung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT) thì 4 công việc 
liên quan đến PTDL là:

- Kiến trúc sư dữ liệu: Là người nắm rõ cấu trúc, đặc tính của các nguồn dữ liệu, hiểu rõ yêu 
cầu sử dụng của các dự án phân tích dữ liệu, bao gồm nhu cầu ngắn hạn và nhu cầu mở rộng trong 
tương lai. Người này có khả năng đưa ra kế hoạch tổng thể cho việc thu thập, lưu trữ, tích hợp và 
bảo trì các nguồn dữ liệu này.

- Kỹ sư dữ liệu: Là người hiểu biết sâu sắc về các hệ quản trị dữ liệu và hệ thống phần mềm 
liên quan, để có thể thực thi được các yêu cầu thiết kế của kiến trúc sư dữ liệu một cách hiệu quả. 
Kỹ sư dữ liệu cài đặt các cơ sở dữ liệu, viết các câu lệnh truy vấn dữ liệu phức tạp, mở rộng hệ lưu 
trữ ra trên nhiều máy tính hoặc thu gọn khi cần, xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro để không 
mất dữ liệu khi có các sự cố hay thiên tai xảy ra,...

- Nhà phân tích dữ liệu: Nhiệm vụ chính là tính toán và đưa ra các kết luận có khả năng đúng 
cao, từ các con số. Họ thường có bằng cấp về ngành khoa học máy tính và kinh doanh. Họ sử dụng 
dữ liệu từ các hệ quản trị dữ liệu hoặc thậm chí chỉ là tập tin Excel để phân tích và đưa ra các nhận 
định có ý nghĩa cho hoạt động của doanh nghiệp.

- Nhà khoa học dữ liệu: Có nhiệm vụ giống như nhà PTDL, nhưng họ có kỹ năng để làm việc 
với dữ liệu lớn hoặc có tốc độ truyền dữ liệu về cao, từ nhiều nguồn khác nhau. Họ biết về kỹ thuật 
cơ sở dữ liệu, đặc biệt là kỹ thuật dữ liệu lớn như hệ thống Hadoop hay Apache Spark, sử dụng các 
ngôn ngữ chuyên dụng cho phân tích dữ liệu như R hoặc ngôn ngữ cho phép dựng nhanh các ứng 
dụng PTDL như Python và có kỹ năng về thống kê, khai phá dữ liệu.

Trước đây, việc đào tạo chính quy chuyên ngành PTDL chưa có một trường đại học nào của 
Việt Nam triển khai mà chỉ có các chuyên ngành gần như Khoa học máy tính, Khoa học thông tin, 
Thống kê trong kinh tế và kinh doanh,… Tuy nhiên, năm 2018 trường đại học đầu tiên của Việt 
Nam đào tạo bậc cử nhân về chuyên ngành PTDL là Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG 
Thành phố Hồ chí Minh với 50 chỉ tiêu trong mùa tuyển sinh năm 2018 (điểm chuẩn trúng tuyển 
là 20,6 điểm).  Trong mùa tuyển sinh 2019, một số trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học FPT, Đại học Đà Nẵng, 
Đại học Tân Tạo, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội,… cũng triển khai 
chương trình đào tạo về chuyên ngành PTDL. Điểm trúng tuyển của các thí sinh theo học chuyên 
ngành này cũng khá cao (Đại học Bách khoa Hà Nội là 27 điểm; Đại học Kinh tế quốc dân là 23 
điểm; Đại học FPT là 21 điểm; Học viện Chính sách và Phát triển là từ 17,5 điểm đến 21 điểm tùy 
đợt xét)

Tuy nhiên, mục tiêu đào tạo của mỗi trường về ngành khoa học này lại được phân hóa theo 
2 định hướng như sau:

Thứ nhất, là các trường đào tạo theo định hướng trở thành nhà KHDL (Data Scientist). Mục 
tiêu đào tạo của các trường này là tạo ra những con người là “bộ não” của KHDL, tức là họ sẽ 
đảm nhiệm việc xử lý và lưu trữ dữ liệu, viết code/thuật toán để tạo ra sản phẩm từ các nguồn dữ 
liệu lớn. Do đó, các học viên theo học sẽ được trang bị 3 khối kiến thức là nền tảng là: Công nghệ 
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thông tin, Toán học và Thống kê học. Trong đó khối kiến thức về công nghệ thông tin là được chú 
trọng hơn cả với nhiều môn học đòi hỏi tư duy rất cao như: Trí tuệ nhân tạo, Máy học (Machine 
Learning), Các ngôn ngữ lập trình, Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Tính toán song song 
và phân tán, Cơ sở dữ liệu phân tán, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,… Như vậy đối tượng theo học 
theo hướng này thường phải là những học sinh có tư duy tốt và đam mê công nghệ mới có thể đáp 
ứng được yêu cầu của quá trình đào tạo. Các trường theo định hướng đào tạo này là những trường 
có thế mạnh về công nghệ như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ 
thông tin - ĐHQG Thành phố Hồ chí Minh, Đại học FPT,... 

Thứ hai, là các trường đào tạo theo định hướng trở thành nhà PTDL (Data analyst) trong lĩnh 
vực kinh tế và kinh doanh. Theo quan điểm của các trường đại học này, nếu sinh viên chỉ được đào 
tạo thuần các kiến thức về công nghệ thông tin trong PTDL thường thiếu kiến thức về kinh tế và 
kinh doanh. Họ có thể đưa ra một sơ đồ trí tuệ nhân tạo nhưng lại không thể phân tích được phương 
thức này tốt cho doanh nghiệp như thế nào. Với triết lý đó, trong quá trình đào tạo học viên sẽ được 
trang bị 3 khối kiến thức nền tảng là: Kinh tế và kinh doanh; Công nghệ thông tin; Toán và thống 
kê. Trong đó, khối kiến thức về Kinh tế và Kinh doanh vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong chương 
trình đào tạo. Các học viên có thể không nhất thiết phải thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình, không 
thạo về quản trị hệ thống nhưng có thể sử dụng tốt các công cụ để đưa ra kết luận sau khi PTDL. 
Như vậy đối tượng theo học theo hướng này không nhất thiết phải là những học sinh thông minh 
nhất, chỉ cần các em có niềm đam mê công nghệ mới và hứng thú với công việc phân tích kinh 
doanh là có thể đáp ứng tốt yêu cầu của quá trình đào tạo. Các trường theo định hướng đào tạo này 
là những trường có thế mạnh về kinh tế và kinh doanh như Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học 
viện Chính sách và Phát triển, Khoa quốc tế - ĐHQG Hà Nội,...

4. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong mùa tuyển sinh năm 2019, Học viện Chính sách và Phát triển đã tuyển sinh chuyên 
ngành “Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh”, thuộc ngành Kinh tế (mã ngành: 
7310101) với số lượng thí sinh nhập học là 52 sinh viên/50 chỉ tiêu. Quan điểm đào tạo của Học 
viện là thiên về xu hướng sử dụng các công cụ có sẵn để phân tích dữ liệu, đặc biệt là nhấn mạnh 
vào việc phân tích dữ liệu lớn trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh vì đây là lĩnh vực có vai trò rất 
quan trọng, tác động tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi quyết định trong nền kinh tế số. 

Việc tổ chức thực thiện chương trình đào tạo của Học viện cũng mang nhiều tính thực hành, 
học viên được tham gia tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp và học thêm nhiều kỹ năng mềm để nhanh 
chóng có sự hòa nhập mới môi trường làm việc khi tốt nghiệp. 

Với định hướng đào tạo như vậy, Học viện Chính sách và Phát triển dành khoảng 40% thời 
gian chương trình đào tạo chuyên ngành này cho khối kiến thức nền tảng về kinh tế và kinh doanh 
với các học phần như: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Chính sách công, Nguyên lý tài chính 
tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính, Quản trị doanh nghiệp, 
Marketing căn bản, Ngân hàng thương mại, Thị trường chứng khoán, Phân tích và dự báo vĩ mô, 
Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Phân tích báo cáo tài chính,…

Khối kiến thức về Công nghệ và Phân tích dữ liệu lớn được dành khoảng 25% thời gian đào 
tạo với các học phần như: Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Lập trình phân tích dữ liệu với 
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R/Python, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Quản trị trị dữ liệu lớn với Apache Spark, Khai phá dữ liệu 
cho phân tích, Học máy và trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu lớn với R/Python, Marketing số, Công 
nghệ tài chính, Blockchain trong quản lý, Phân tích dữ liệu truyền thông xã hội,…

Khối kiến thức về Toán học và Thống kê được dành khoảng 15% thời gian đào tạo với các 
học phần như: Toán cao cấp, Xác suất và thống kê, Nguyên lý thống kê kinh tế, Kinh tế lượng, 
Toán tài chính, Phân tích thống kê nhiều chiều, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụng, 
Quản trị rủi ro, Định giá tài sản tài chính,…

Khoảng 20% thời gian còn lại là đào tạo những kỹ năng mềm và các môn học chung theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thực hiện mục tiêu đào tạo của mình, ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện có, Học viện 
Chính sách và Phát triển đã cộng tác với các chuyên gia và giảng viên đến từ Viện Công nghệ 
thông tin - Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính,... Ngoài ra, với cơ sở mới 
khang trang sẽ được hoàn thành vào tháng 2 năm 2020 tại Khu đô thị Nam An Khánh và hệ thống 
dữ liệu lớn phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các học viên sẽ 
được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất cho quá trình học tập, nghiên cứu của mình.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành “Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh” của 
Học viện phải đáp ứng các yêu cầu:

- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và khai phá dữ liệu, nắm được các nguyên lý 
kinh tế - kinh doanh cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc 
các ngành tài chính, ngân hàng, marketing hay doanh nghiệp công nghệ trong nền kinh tế số; Có 
kiến thức chuyên sâu về việc khai thác công cụ quản trị và phân tích dữ liệu lớn như Spark, Hadoop 
Ecosystem, Machine Learning, Python, R, SPSS, Stata,... Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết 
kế, khai thác các công cụ thống kê và triển khai các phần mềm chuyên dụng để phân tích dữ liệu 
trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển, 
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

 - Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng quản 
lý thời gian và nguồn lực, phát triển tư duy hệ thống, tư duy phản biện; Có kỹ năng viết báo cáo 
phân tích, thuyết trình và làm việc theo nhóm; Trên cơ sở nguồn dữ liệu hiện có sẽ đưa ra các đánh 
giá và đề xuất giải pháp kinh tế - kinh doanh phù hợp cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Về thái độ: Có ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Có ý thức khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; tự tin, 
có bản lĩnh và tinh thần khát khao học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân; Có tác phong 
làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc; Có phẩm 
chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một nhà kinh tế, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung 
thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc..

- Về trình độ ngoại ngữ: Theo chuẩn đầu ra của Học viện Chính sách và Phát triển với điểm 
TOEIC quốc tế tối thiểu 450. Sử dụng tốt tiếng Anh với những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong 
nghiên cứu, giao tiếp và soạn thảo báo cáo phân tích.
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Với những yêu cầu đầu ra như vậy, cử nhân chuyên ngành “Phân tích dữ liệu lớn trong kinh 
tế và kinh doanh” có thể làm việc tốt tại các cơ quan quản lý của Nhà nước về lĩnh vực thống kê, 
phân tích và dự báo thuộc các Bộ/Ban/Ngành hay các doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu và phân 
tích dữ liệu, dữ liệu lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty bất động 
sản, công ty kinh doanh thương mại hay các công ty công nghệ trong nền kinh tế số.

5. KẾT LUẬN

Ngành khoa học dữ liệu ở Việt Nam cũng tương đối non trẻ so với ở các nước phát triển, hạ 
tầng công nghệ thông tin cũng chưa thực sự tiên tiến nên chưa thể lưu trữ và xử lý dung lượng lớn 
dữ liệu. Tuy nhiên, Việt Nam có thể trở thành nơi tiềm năng về phát triển công nghệ cao khoa học 
dữ liệu. Điều này tạo ra hàng triệu việc làm trong lĩnh vực này nhưng cũng sẽ thay thế công việc 
của hàng trăm triệu lao động giản đơn. Vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu cần đẩy mạnh 
các chương trình nghiên cứu và đào tạo về khoa học dữ liệu nói chung, khoa học về PTDL trong 
kinh tế và kinh doanh nói riêng. Ngoài sự nỗ lực từ cả các trường đại học, viện nghiên cứu thì rất 
cần vai trò của những doanh nghiệp, phải luôn đồng hành cùng nhau để hai bên hiểu rõ nhau hơn 
về những nhu cầu và khả năng nhằm định hướng tốt cho đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp 
ứng được nhu cầu của xã hội. 

Trước khi kết cho bài viết này, chúng tôi xin trích dẫn một câu ngạn ngữ “Muốn đi nhanh 
hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. Tất cả những ý tưởng vĩ đại đều bắt nguồn từ 
ba hay bốn ý tưởng tốt và hầu hết những ý tưởng tốt đều bắt nguồn từ tư duy sẻ chia. Do đó, điều 
mong muốn của chúng tôi không phải là phát triển một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế về 
PTDL dành riêng cho trường mình mà cần có sự chung tay vì một nền khoa học dữ liệu phát triển 
cho cả nước Việt Nam. Muốn vậy, các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trên 
toàn quốc cần có sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ nguồn thông tin, chia sẻ dữ liệu lớn, chia 
sẻ nguồn nhân lực chất lượng cao trong khoa học dữ liệu. Sự chia sẻ này không làm chúng ta suy 
yếu mà làm chúng ta ngày càng mạnh hơn, đào tạo ra nhiều lực lượng tinh nhuệ để phát triển các 
công nghệ số cần thiết cho đất nước.  
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TÓM TẮT: Liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp là cách thức hữu hiệu góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục đại học. Mặt khác khi chất lượng đào tạo đại học được nâng cao sẽ đảm bảo cho 
sự phát triển của nền kinh tế theo hướng bền vững. Bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề cơ bản của liên kết 
đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp, đó là (1) Vai trò của liên kết đào tạo giữa nhà trường với 
doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo; (2) Nội dung của liên kết đào tạo giữa nhà trường 
với doanh nghiệp; (3) Yêu cầu đối với các chủ thể khi thực hiện liên kết đào tạo. 

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, Liên kết đào tạo, Trường đại học, doanh nghiệp

A B S T R A C T :   Education Cooperation between the university and business is an effective way to 
contribute to the improvemnent of the quality of higher education. Additionally, enhancing the quality 
of education will ensure the economy  sustainable development. This article focuses on clarifying 
three fundamental issues of university-business education cooperation, which are (1) the role of the 
university-business education cooperation in enhancing the quality of education; (2) The contents of 
university-business education cooperation; (3) Requirements for the subject when performing education 
cooperation.

Keywords: quality of education, education cooperation, university, business

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Với xu hướng toàn cầu hóa và phát triển nền kinh tế tri thức, giáo dục đại học có vai trò quan 
trọng trong phát triển bền vững nền kinh tế của một quốc gia. Con người luôn là yếu tố then chốt 
quyết định hiệu quả của mọi công việc. Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã từng nói “Để 
phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ 
cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Bệnh nhân 
chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy. Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ 
sư của nền giáo dục đấy. Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy. 
Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy. Công lý bị mất trong tay 
các thẩm phán của nền giáo dục đấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”, ([5]).

*    Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

**  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
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Chính vì vậy, để phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia cần phải đảm bảo chất lượng của 
giáo dục nói chung, trong đó giáo dục đại học giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nâng cao chất lượng 
giáo dục đại học một cách toàn diện sẽ đảm bảo cho sự phát triển cân đối nền kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo hiệu quả và bảo vệ tốt môi sinh, môi trường.  

Để nâng cao chất lượng đào tạo, những năm qua, ngành giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo 
dục đại học chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng 
tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành… Các cơ sở đào tạo thực hiện 
gắn đào tạo với thị trường lao động, chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp hoặc phát triển 
chương trình đào tạo có sự tham gia của các doanh nghiệp bảo đảm chuẩn đầu ra. Vì vậy Liên kết 
đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp là cách thức hiệu quả để nâng cao chất lượng đào 
tạo đại học trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, bài viết không nghiên cứu một cách tổng thể các giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học mà chỉ nghiên cứu chuyên đề về liên kết đào tạo 
giữa trường đại học với doanh nghiệp và yêu cầu đặt ra với các chủ thể trong việc nâng cao chất 
lượng đào tạo.  

 2. VAI TRÒ CỦA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là sự hợp tác giữa một bên là nhà trường 
và một bên là doanh nghiệp để thực hiện các mục đích, chương trình đào tạo cũng như chiến lược 
phát triển đã được hai bên xác lập. Trong liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhà 
trường đóng vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong đào tạo còn doanh nghiệp đóng vai trò 
là đơn vị phối hợp. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và tăng cường Liên kết đào tạo giữa các 
trường đại học với doanh nghiệp đã được chỉ rõ trong chủ trương, đường lối phát triển giáo dục 
của Đảng và Nhà nước. Cụ thể:  

- Quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 29 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã nêu rõ: “Tăng 
cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 
của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào 
tạo với các cơ sở sản xuất kinh doanh .” ([4]).

- Tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục chỉ đạo: “Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục, đào 
tạo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường 
lao động”([6]). 

Với những quan điểm chỉ đạo này, Đảng ta luôn xác định rằng, việc liên kết giữa nhà trường 
và doanh nghiệp là nhu cầu khách quan; Là một trong những giải pháp quan trọng để gắn đào tạo 
với thực tiễn.

Với đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực cũng đặt ra yêu cầu với các trường 
đại học, nguồn cung cấp chủ yếu nhân lực, không chỉ đáp ứng đủ về số lượng mà cũng cần đảm 
bảo về chất lượng đào tạo. Việc liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp mang lại rất 
nhiều giá trị thiết thực cả ba bên: trường đại học- sinh viên- doanh nghiệp. 

 Đối với trường đại học: liên kết đào tạo với doanh nghiệp giúp các trường đại học thực hiện 
đúng nguyên lý giáo dục: “học đi đôi với hành”, tạo ra những “sản phẩm” được trải nghiệm hoạt 
động thực tiễn. Việc liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp nhà trường hiểu rõ nhu cầu 
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của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nhà trường có thể chủ động xây dựng chương trình và nội dung 
đào tạo một cách phù hợp với điều kiện thực tế. Khi liên kết đào tạo với doanh nghiệp được thực 
hiện một cách toàn diện sẽ đảm bảo và ngày một nâng cao hơn nữa chất lượng “đầu ra”. Đây chính 
là một điểm nhấn có sức hút mạnh trong việc nâng cao chất lượng “đầu vào” cho trường đại học.

Đối với sinh viên: :Liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp giúp sinh viên có 
điều kiện tăng kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu từ nhà tuyển 
dụng, hoặc có thể làm việc ngay sau khi tuyển dụng mà không cần doanh nghiệp “đào tạo lại”. Hơn 
nữa, trong quá trình doanh nghiệp trực tiếp đào tạo kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên có 
cơ hội mở rộng mối quan hệ, rèn luyện không chỉ kỹ năng nghề nghiệp mà còn hình thành những 
kỹ năng mềm quan trọng khác. Việc liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp mang lại cho sinh 
viên những nền tảng tốt, tạo lợi thế cạnh tranh giúp họ có thể dễ dàng ứng tuyển ngay sau khi tốt 
nghiệp, đảm nhận được các vị trí quan trọng tại các công ty và tập đoàn hàng đầu. 

Vì vậy, liên kết đào tạo với doanh nghiệp tạo ra một cơ hội tốt, giúp sinh viên mở rộng cánh 
cửa việc làm ngay sau khi ra trường.

Đối với doanh nghiệp: liên kết đào tạo với các trường đại học phần nào đảm bảo được chất 
lượng nguồn nhân lực, tiết kiệm được chi phí đào tạo lại sau tuyển dụng. Doanh nghiệp có lợi ích 
về nguồn tuyển dụng dồi dào, cơ hội lựa chọn được những nhân viên tốt nhất trong quá trình đào 
tạo cùng với trường đại học. Về lâu dài doanh nghiệp duy trì được nguồn nhân lực chất lượng cao, 
ổn định, góp phần giúp doanh nghiệp vững vàng trong cạnh tranh và vươn lên trong hội nhập. Việc 
liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có tiếng nói và có thể tham gia xây 
dựng chương trình đào tạo thông qua hoạt động góp ý, đánh giá để khắc phục những nhược điểm, 
góp phần cung cấp nhân sự có kiến thức phù hợp với doanh nghiệp mong đợi. Đồng thời giúp 
quảng bá thương hiệu và phát triển hình ảnh của doanh nghiệp trong quá trình hợp tác, đầu tư và 
tham gia giảng dạy, đào tạo cùng nhà trường.

Để cạnh tranh được trong môi trường cạnh tranh quốc tế và thích ứng được với sự phát triển 
của cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc gắn đào tạo lý luận với thực tiễn không chỉ là một yêu cầu 
bức thiết  mà nó thật sự mang lại lợi ích cho cả 4 phía: Trường đại học, sinh viên, doanh nghiệp và 
cả xã hội nói chung. Khi vấn đề chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao thì các vấn đề về việc 
làm, nạn thất nghiệp cũng phần nào được tháo gỡ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

3. NỘI DUNG CỦA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI DOANH NGHIỆP

Liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp không phải là một mô hình đào tạo 
mới. Trên thế giới, hình thức hợp tác đào tạo này đã được áp dụng phổ biến ở các nước phát triển 
như: Hà Lan, Thụy Sỹ, Bỉ, Canada, Mỹ…. Liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp 
được thực hiện dưới nhiều cách thức khác nhau. Tựu chung lại bao gồm:  

Thứ nhất: Liên kết trong chuyển giao công nghệ

Hoạt động này thường tập trung ở những trường đại học mà đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa 
học có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các kết quả 
nghiên cứu khoa học ngau sau khi hoàn thành sẽ được thương mại hóa và ứng dụng trên thực tế tại 
các doanh nghiệp có liên quan.
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Thứ hai: hợp tác trong nghiên cứu 

Đây là hình thức hợp tác cao nhất giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay hình 
thức liên kết này trong thực tế còn diễn ra rất khiêm tốn, chưa cân xứng với tiềm năng. Mục đích 
của sự hợp tác này là đạt đến sự hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của nhà trường, thực hiện các dự 
án liên kết mà nhà trường và các doanh nghiệp cùng tiến hành. Nhờ có sự hợp tác này không chỉ 
đẩy nhanh tiến độ mà còn nâng cao được hiệu quả ứng dụng của các công trình nghiên cứu khoa 
học.

Thứ ba: Liên kết trong xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo

Liên kết này sẽ tạo ra một chương trình đào tạo đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về nguồn 
nhân lực của xã hội. Đồng thời nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 
và giúp sinh viên thích ứng tốt với đòi hỏi của thị trường lao động. Cần khuyến khích sự tham gia 
của giới doanh nghiệp vào việc xây dựng và cập nhật chương trình của nhà trường, thông qua các 
cuộc thảo luận và trao đổi thông tin. 

Chương trình khung cần được biên soạn với sự tham gia, phản biện của hai bên và chất lượng 
đào tạo cần có sự tham gia hướng dẫn, đào tạo từ phía doanh nghiệp; trong khi đó, việc phân bổ 
thời lượng và bố cục chương trình do giảng viên nghiên cứu và thực hiện.

Thứ tư: Thúc đẩy khả năng lưu chuyển của sinh viên, đào tạo theo đơn đặt hàng 

Nhà trường cùng với doanh nghiệp xây dựng các cơ chế hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình 
đào tạo. Cụ thể như đưa sinh viên đi thực tập và tạo ra cơ hội giao lưu để họ có thể trải nghiệm 
nhiều khía cạnh phong phú của thế giới bên ngoài nhà trường. Tăng cường phối hợp với phòng 
nhân sự của các công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên đến với thế giới việc làm. 
Hình thức liên kết này hiện nay mới có ngành Y khoa là thực hiện một cách bài bản do đặc thù đào 
tạo của ngành. Còn đại đa số các ngành đào tạo khác thì mới chỉ dừng lại ở việc đưa sinh viên đến 
thực tập trong kỳ học cuối cùng. Song đây là một hình thức liên kết vô cùng hữu dụng vì nó đảm 
bảo cho “Học đi đôi với hành”, gắn lý luận với thực tiễn. 

Đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường theo đơn đặt hàng hoặc theo nhu cầu tuyển dụng của 
doanh nghiệp và xã hội. Nhà trường cùng doanh nghiệp lên kế hoạch dài hạn, xác định mục tiêu 
và triển khai hướng nghiệp đến học sinh khi còn học ở bậc trung học phổ thông. Quá trình đào 
tạo luôn có sự hợp tác và góp ý từ phía doanh nghiệp. Hoặc là đào tạo nguồn nhân lực do doanh 
nghiệp gửi đến.

Thứ năm: Doanh nghiệp tham gia quản trị nhà trường

 Tăng cường sự tham gia của giới doanh nhân vào quá trình ra quyết định ở tầm lãnh đạo của 
nhà trường. Mời những người thành đạt trong thực tế tham gia vào Hội đồng Trường. Họ có vai trò 
quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển nhà trường hiệu quả.

Thứ sáu: Hỗ trợ tinh thần sáng nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp

Nâng cao tinh thần sáng nghiệp trong nhà trường, tạo ra một văn hóa kích thích giảng viên 
và sinh viên suy nghĩ và hành động với tinh thần khởi nghiệp. Với những chia sẻ của doanh nhân 
thành đạt sẽ đặt Sinh viên trước những con đường sáng nghiệp của giới doanh nghiệp và lôi cuốn 
họ thoát ra khỏi lối mòn tư duy.
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Thứ bảy: Các hình thức liên kết khác

Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Theo đó, người lao động vẫn tiếp tục đi làm vào ban 
ngày và đi học vào buổi tối.

Đào tạo theo hình thức kết hợp với đi thực tập, tham quan thực tế: Trong quá trình học, sinh 
viên sẽ được tiếp xúc với thực tiễn tại doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định phục vụ 
cho các nhu cầu tham quan thực tế, thực tập giữa khóa hoặc thực tập tốt nghiệp.v.v...

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHỦ THỂ KHI THỰC HIỆN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Yêu cầu đối với trường đại học

Thứ nhất: Các trường đại học trên cơ sở chương trình khung được quy định của Bộ giáo dục 
và đào tạo phải có trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy, thực hành... làm sao 
để phù hợp nhất với công nghệ mới và phù hợp với yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp đối tác. Để 
đảm bảo cung cấp được những lao động đáp ứng đúng nhu cầu về nguồn lao động tương ứng của 
doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 

Thứ hai: Các trường đại học ngoài chức năng đào tạo phải có chức năng nghiên cứu và hợp 
tác với các ngành công nghiệp. Nghiên cứu khoa học trong các trường hiện đại thể hiện chức năng 
của mình trong thúc đẩy đổi mới tri thức xã hội. Thực tế cho thấy hầu hết những cải tiến công nghệ 
mang lại hiệu quả kinh tế đều liên quan tới các trường thông qua các hoạt động chia sẻ tri thức, 
R&D và chuyển giao công nghệ, vai trò của các trường đối với doanh nghiệp tiếp tục được nâng 
cao.

Thứ ba: Các trường đại học với vai trò là trung tâm nghiên cứu thường sở hữu các kết quả 
nghiên cứu, tri thức và công nghệ mới. Vì vậy, trường đại học chính là nơi mà các doanh nghiệp 
cần để giúp họ giảm chi phí nghiên cứu, mở rộng phạm vi hoạt động, mở ra nhiều hướng phát triển 
công nghệ. Các doanh nghiệp hợp tác với các trường đại học nhằm tiếp nhận đổi mới, chuyển giao 
công nghệ, đi đầu trong R&D hoặc giải quyết các bài toán về công nghệ, môi trường mà thực tiễn 
đặt ra với khoảng thời gian ngắn, chi phí hợp lý, đội ngũ chuyên gia giỏi. Để thực hiện tốt vai trò 
này đỏi đỏi trường đại học phải xây dựng được đội ngũ trí thức được đào tạo một cách bài bản, có 
đủ năng lực để tiếp nhận chuyển giao những công nghệ mới tiên tiến, từ đó triển khai áp dụng cho 
doanh nghiệp.

Thứ tư: Trường đại học có nhiệm vụ tổ chức đào tạo chuyên sâu và ngắn hạn, cũng như đào 
tạo chính quy dài hạn theo hợp đồng đặt hàng có quy định nội dung, thời gian và kinh phí cần thiết 
cụ thể, linh hoạt.

Với tư cách là nơi đào tạo chuyên gia đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, các trường 
đại học, Viện nghiên cứu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động chất 
lượng cao cho doanh nghiệp nói riêng và cho xã hội nói chung. 

Yêu cầu đối với doanh nghiệp

Thứ nhất: doanh nghiệp sẽ là những nhà cung cấp thông tin để các cơ sở đào tạo nắm được 
nhu cầu của thị trường lao động. Hoạt động đào tạo của trường đại học, cao đẳng luôn hướng tới 
nhu cầu doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp sẽ là người dự báo nhu cầu và đặt hàng với cơ sở 
đào tạo; tham gia xây dựng giáo trình cùng các cơ sở; tham gia giảng dạy; là nơi học viên thực tập, 
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thực hành trong quá trình đào tạo; cùng cơ sở đào tạo kiểm định chất lượng của giáo dục đào tạo 
và là nơi tiếp nhận, sử dụng nguồn lao động

Thứ hai: Doanh nghiệp cần phải nhận thức được một cách rõ ràng rằng: Họ không chỉ là 
người đặt hàng của ngành giáo dục mà còn phải là người đầu tư, chủ nhân của hệ thống giáo dục. 
Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp cần chủ động tìm đến các nhà trường để tạo sợi dây liên kết 
trong đào tạo. 

Thứ ba: doanh nghiệp cần cử chuyên gia, kỹ sư tham gia trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực 
hành. Đồng thời, nhận những giảng viên, cán bộ đến doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, trao đổi 
những vấn đề giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tế hiện nay.

Thứ tư: Doanh nghiệp là người cung cấp cơ sở vật chất và là nơi để các sinh viên ứng dụng 
lý thuyết vào thực tiễn Và phải coi đây là một trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp phải làm nếu 
muốn phát triển bền vững.

Yêu cầu đối với Chính phủ

Chính phủ luôn đóng vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường pháp luật và các chính 
sách,… để hình thành liên kết giữa ba bên: Chính phủ - nhà trường - doanh nghiệp

Chính phủ với vai trò định hướng, đưa nguồn lực từ các tổ chức nước ngoài giúp thúc đẩy sự 
gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ở Việt Nam. Với doanh nghiệp, việc tiếp cận các tổ chức 
nước ngoài mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp tiếp cận thị trường và các nguồn lực ngoài nước. Về 
phía nhà trường, việc dựa vào nguồn lực từ các tổ chức nước ngoài để tiến hành liên hệ và gắn kết 
với doanh nghiệp sẽ nâng vị thế và uy tín của mình trong mối quan hệ đó. Chính phủ đóng vai trò 
là mối quan hệ tổng hòa, vừa định hướng, vừa xúc tác để quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp và 
nhà trường trở nên hiệu quả hơn. Trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính phủ thì việc sử 
dụng sự hỗ trợ của các cơ quan quốc tế trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và 
nhà trường là một trong những khía cạnh mang đến nhiều thành công.

KẾT LUẬN:

Mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước là một mô hình khả thi, đã được nhiều 
quốc gia trên thế giới áp dụng thành công, đặc biệt là các nước phát triển. Trong mối liên kết này, 
mỗi bên đóng vai trò là một chủ thể riêng có những thế mạnh nhất định để thúc đẩy sự phát triển 
của mô hình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển liên kết đào tạo giữa trường đại học với 
doanh nghiệp thì Chính phủ đóng vai trò định hướng, Nhà trường đóng vai trò tích cực, chủ động, 
Doanh nghiệp đóng vai trò tiếp nhận, tương tác và cung cấp nguồn lực. Ngoài ra có thể sử dụng 
nhiều nguồn lực khác từ nước ngoài để thúc đẩy mô hình phát triển theo định hướng tạo nền tảng 
lâu dài cho sự phát triển mối liên kết này ở mức độ cao hơn. Khi mối liên kết này được thực hiện 
hiệu quả sẽ tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của từng ngành, từng 
lĩnh vực. Chúng ta đều thấy rõ con người là yếu tố có vai trò quyết định đến hiệu quả của phát triển 
bền vững nền kinh tế quốc dân. Liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp là cách thức 
hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hiện  nay. 
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SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU: 
XEM XÉT TỪ CÁCH TIẾP CẬN BẢNG I-O

Trần Lan Hương*

TÓM TẮT: Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) là một hệ thống liên kết các công đoạn được thực hiện tại các quốc 
gia khác nhau trong quá trình sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ hoàn chỉnh. Tham gia chuỗi giá trị toàn 
cầu đem lại cho Việt Nam cơ hội tiếp cận từ đó làm chủ một hoặc nhiều công đoạn trong dây chuyền sản 
xuất thế giới, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy vậy, việc xác định mức độ tham gia 
một quốc gia trong bản đồ GVC nhằm nhận thức rõ thực trạng cũng như định hướng phát triển sản xuất 
và thu hút đầu tư là vấn đề được đặt ra. Nghiên cứu này tập trung tiếp cận cách xác định sự tham gia vào 
GVC của Việt Nam thông qua bảng ICIO (đầu vào-đầu ra quốc tế).

Từ khóa: GVC, chuỗi giá trị toàn cầu, ICIO

1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Thương mại và sản xuất thế giới ngày càng được cấu trúc xung quanh các chuỗi giá trị toàn 
cầu (GVC). Chuỗi giá trị có thể được định nghĩa đơn giản là toàn bộ các hoạt động mà các công ty 
và công nhân làm sản xuất sản phẩm từ những đầu vào đến sản phẩm sử dụng cuối cùng và hơn thế 
nữa (Gereffi và Fernandez-Stark, 2011). Thông thường, một chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động 
sau: thiết kế, sản xuất, tiếp thị, phân phối và hỗ trợ cho người tiêu dùng cuối cùng. Những hoạt 
động này có thể được thực hiện bởi cùng một công ty hoặc do các công ty khác nhau thực hiện. 
Việc ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào các khâu khác nhau đã giải thích lý do tại sao chuỗi 
giá trị được coi là toàn cầu.

Khái niệm về GVC đã được giới thiệu vào đầu những năm 2000 và đã nhanh chóng thể hiện 
được xu thế phát triển mới của nền kinh tế thế giới:

(i) Sự phân mảnh ngày càng tăng trong sản xuất giữa các quốc gia. GVC liên kết các hoạt 
động phân tán theo địa lý trong một ngành công nghiệp và tạo điều kiện cho sự thay đổi của mô 
hình thương mại và sản xuất. Đối với các nhà hoạch định chính sách, GVC rất quan trọng để nắm 
bắt sự liên kết của các nền kinh tế. Cụ thể, GVC nhấn mạnh khả năng cạnh tranh xuất khẩu phụ 
thuộc vào việc tìm nguồn cung ứng đầu vào hiệu quả, cũng như tiếp cận với các nhà sản xuất và 
người tiêu dùng cuối cùng ở nước ngoài.

(ii) Sự chuyên môn hóa của các quốc gia trong kinh doanh thể hiện nhiều hơn là ở các sản 
phẩm cụ thể. Mặc dù hầu hết các chính sách vẫn cho rằng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong 
nước và cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài, nhưng thực tế là hầu hết hàng hóa và số 

*  Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Tel.: +84912141702 - E-mail address: lanhuong1702@
gmail.com
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lượng dịch vụ ngày càng tăng được tạo ra trên thế giới và các quốc gia cạnh tranh về vai trò kinh 
tế trong chuỗi giá trị . Do đó, khái niệm về GVC rất quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa chính 
sách và thực tế kinh doanh.

(iii) Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu đưa ra những hiểu biết về quản trị kinh tế và giúp xác định 
các công ty và các yếu tố kiểm soát và điều phối các hoạt động trong mạng lưới sản xuất. Hiểu cấu 
trúc quản trị rất quan trọng đối với việc hoạch định chính sách, đặc biệt là đánh giá cách các chính 
sách có thể có tác động đến các công ty và địa điểm hoạt động.

Sự tham gia khác nhau của các quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) phản ánh vị trí 
tương đối của các nền kinh tế trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, từ đó phản ánh lợi thế của nền 
kinh tế và lợi thế so sánh của quốc gia đó. Các nền kinh tế có các sản phẩm công nghệ cao chiếm 
phần lớn trong xuất khẩu có xu hướng tham gia nhiều vào khâu sản xuất xuất khẩu (backward 
GVC participation) và tỷ lệ tham gia khâu sản xuất xuất khẩu các sản phẩm đầu vào cho các giai 
đoạn tiếp theo trong chuỗi sản xuất (forward GVC participation) thấp, trong khi các nền kinh tế 
xuất khẩu chủ yếu bao gồm các sản phẩm dựa trên tài nguyên thiên nhiên có xu hướng ngược lại.

Do đó, việc làm thế nào để xác định được mức độ tham gia của các quốc gia vào trong các 
GVC là một vấn đề quan trọng. OECD hợp tác cùng với WTO, đã xây dựng một cơ sở dữ liệu mới 
về dòng chảy thương mại theo giá trị tăng thêm (value added) dựa trên mô hình toàn cầu của mạng 
lưới sản xuất và thương mại quốc tế. Mô hình đầu vào-đầu ra liên quốc gia (ICIO) liên kết đầu vào 
- đầu ra từ 58 quốc gia (một trong những quốc gia này là phần còn lại của thế giới) và chiếm hơn 
95% sản lượng của thế giới. Dòng đầu vào trung gian giữa các quốc gia và các ngành công nghiệp 
được tập hợp từ Cơ sở dữ liệu thương mại song phương theo danh mục ngành và theo mục đích sử 
dụng cuối cùng (BTDIxE). Mô hình OECD ICIO cho phép phân tích GVC từ góc độ toàn cầu thực 
sự chi tiết tất cả các giao dịch giữa các ngành và quốc gia cho 37 ngành. 

Một ví dụ đơn giản về Bảng đầu vào - đầu ra (Hình 1), mỗi quốc gia được giả định chỉ có một 
khu vực, được gọi là ngành công nghiệp, để tính giá trị gia tăng nước ngoài (FVA) và giá trị gia 
tăng trong nước (DVA), cũng như các khái niệm khác. Ba thành phần chính (ma trận) của bảng đầu 
vào - đầu ra là: Cầu hàng hóa trung gian (ma trận TT trong Eora) - (the TT matrix in Eora); Cầu 
tiêu dùng cuối cùng (ma trận FFFF trong Eora) - (the FFFF matrix in Eora) và Giá trị tăng thêm 
hoặc đầu vào chính (ma trận VVVV trong Eora) - (the VVVV matrix in Eora).

Hình 1: Bảng đầu vào - đầu ra

Nguồn: UNCTAD (2013)
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Một quốc gia xuất khẩu hàng hóa có thể được chia thành giá trị gia tăng sản xuất trong nước 
và giá trị gia tăng nhập khẩu (nước ngoài) được thể hiện trong hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu. Hơn 
nữa, xuất khẩu có thể hướng đến thị trường nước ngoài để tiêu thụ cuối cùng hoặc làm đầu vào 
trung gian để xuất khẩu trở lại nước thứ ba (hoặc quay lại nước ban đầu). 

Việc phân tích GVC do vậy sẽ bao hàm các yếu tố sau: (1) Giá trị gia tăng nước ngoài (FVA): 
là giá trị gia tăng trong xuất khẩu mà đầu ra được sản xuất bởi các ngành công nghiệp nước ngoài; 
(2) Giá trị gia tăng trong nước (DVA): là giá trị gia tăng trong xuất khẩu mà đầu ra được sản xuất 
bởi các ngành công nghiệp trong nước.

Hình 2: Phân rã tổng xuất khẩu (Gross Exports)

Nguồn: Koopman et al (2014)

Chỉ số tham gia GVC (GVC participation index) là chỉ số tổng hợp thể hiện các liên kết 
ngược và xuôi (backward and forward linkages) trong GVC.

GVC participation  = DVA / EXP + FVA / EXP

2. Sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu theo cách tiếp cận bảng ICIO

Trong những năm qua, Việt Nam đã hội nhập thành công vào nhiều chuỗi giá trị toàn cầu 
(GVC) và có quy mô tham gia GVC gần 50% giá trị xuất khẩu - cao hơn mức trung bình của thế 
giới. Việt Nam có hệ số tham gia GVC cao hơn mức trung bình của thế giới, thể hiện nỗ lực gia 
nhập trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực châu Á và 
ASEAN, thì mức độ tham gia của Việt Nam khá thấp. Mức độ tham gia GVC trung bình của khu 
vực ASEAN là 61% tổng kim ngạch xuất khẩu - cao nhất trong khu vực châu Á. Đối với những 
nền sản xuất nhỏ, đặc biệt là tại các quốc gia mới nổi như Việt Nam, xu hướng chuyên môn hoá và 
tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu mạnh mẽ là một yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng suất 
lao động, mở rộng cơ hội xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển. Chính vì vậy, với mức độ 
tham gia GVC hiện tại, nền sản xuất Việt Nam dù đã có những cải thiện đáng kể nhưng vẫn ở vị 
trí thấp so với các nước trong khu vực. Gia tăng mức độ tham gia GVC có thể đặt ra như một nhu 
cầu tất yếu trong chiến lược phát triển sản xuất của Việt Nam.
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Hình 3: GVC participation của Việt nam và một số nước ASEAN, 2018

Nguồn: AJC-UNCTAD-Eora database on ASEAN GVCs

Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) thông qua việc nhập khẩu nguyên vật 
liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu (backward GVC participation), tỷ lệ này chiếm 45% tổng kim 
ngạch xuất khẩu, để sản xuất xuất khẩu các sản phẩm đầu vào cho các giai đoạn tiếp theo trong 
chuỗi sản xuất (forward GVC participation) (tỷ lệ này hiện chiếm trên 10%). Như vậy trên 55% 
tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có liên quan đến hoạt động chuỗi giá trị toàn cầu, xu 
hướng này sẽ tiếp tục tăng cường khi Việt Nam đang tích cực mở cửa nền kinh tế thông qua việc 
ký kết các hiệp định FTA.

Việt Nam đang nổi lên nhanh chóng như một trung tâm lắp ráp trong ngành, trong khi ba nền 
kinh tế khác là nhà sản xuất các linh kiện công nghệ cao hàng đầu như chip điện tử, việc sản xuất 
phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm chính cụ thể và bí quyết kỹ thuật được nhập khẩu từ các nền 
kinh tế. thế giới.
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Hình 4: GVC participation của Việt Nam và một số quốc gia 2017

Hình 4 cho thấy sự tham gia vào GVC đã thay đổi đáng kể. Chẳng hạn, tỷ lệ tham gia 
Backward Participation của Việt Nam đã tăng hơn 10 điểm phần trăm so với mức 2000, trong 
khi tỷ lệ tham gia Forward Participation đã giảm. Xét theo từng khu vực có thể thấy rõ bức tranh 
thay đổi của Việt Nam trong GVC theo từng phân ngành. Chỉ số GVC participation của Việt Nam 
theo các mối liên kết ngược (Backward Linkages) giảm chủ yếu ở các nhóm ngành nông nghiệp, 
khai thác khoảng sản và tăng chủ yếu ở phân ngành dịch vụ và nhóm ngành công nghiệp công 
nghệ cao (high-tech). Chỉ số GVC participation của Việt Nam theo các mối liên kết xuôi (Forward 
Linkages) cũng cho thấy xu thế giảm ở nhóm ngành khai thác và nông sản, tăng nhóm ngành dịch 
vụ và công nghiệp hiện đại.
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Industry 

Backward Linkages Forward Linkages 

2010 2017 Thay đổi 2010 2017 Thay đổi 

Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 1,117 1,087 ↓ 1,210 1,230 ↑ 
Mining and Quarrying 0,895 0,872 ↓ 1,190 1,150 ↓ 
Food, Beverages and Tobacco 1,433 1,429 ↓ 0,957 0,911 ↓ 
Textiles and Textile Products 1,145 1,087 ↓ 0,992 0,899 ↓ 
Leather, Leather and Footwear 1,153 1,127 ↓ 0,784 0,736 ↓ 
Wood and Products of Wood and Cork 1,455 1,455 * 1,333 1,349 ↑ 
Pulp, Paper, Paper , Printing and Publishing 1,271 1,257 ↓ 1,612 1,588 ↓ 
Coke, Refined Petroleum and Nuclear Fuel 1,114 1,147 ↑ 1,636 1,646 ↑ 
Chemicals and Chemical Products 1,060 1,037 ↓ 1,548 1,479 ↓ 
Rubber and Plastics 1,077 1,055 ↓ 1,200 1,166 ↓ 
Other Non-Metallic Mineral 1,054 1,074 ↑ 1,122 1,066 ↓ 
Basic Metals and Fabricated Metal 0,991 0,963 ↓ 1,469 1,424 ↓ 
Machinery, Neca 0,986 0,942 ↓ 0,855 1,026 ↑ 
Electrical and Optical Equipment 1,058 1,035 ↓ 0,926 0,895 ↓ 
Transport Equipment 1,166 1,183 ↑ 0,696 0,779 ↑ 
Manufacturing, Neca; Recycling 1,279 1,266 ↓ 0,789 0,810 ↑ 
Electricity, Gas and Water Supply 0,750 0,777 ↑ 1,379 1,384 ↑ 
Construction 1,062 1,061 ↓ 0,600 0,671 ↑ 
Sale, Maintenance and Repair  0,893 0,903 ↑ 0,889 0,843 ↓ 
Wholesale Trade and Commission Trade 0,837 0,851 ↑ 1,161 1,116 * 
Retail Trade 0,570 0,597 ↑ 0,542 0,565 ↑ 
Hotels and Restaurants 1,093 1,104 ↑ 0,684 0,685 ↑ 
Inland Transport 0,960 0,954 ↓ 0,957 0,978 ↑ 
Water Transport 1,045 1,031 ↓ 1,104 1,096 ↓ 
Air Transport 0,979 0,960 ↓ 0,862 0,841 ↓ 
Other Supporting and Auxiliary Transport 
Activities 0,971 0,986 ↑ 1,266 1,204 ↓ 
Post and Telecommunications 1,084 1,068 ↓ 0,861 0,878 ↑ 
Financial Intermediation 0,884 0,870 ↓ 1,269 1,269 ↓ 
Real Estate Activities 0,792 0,811 ↑ 0,898 0,984 ↓ 
Renting of M&Eqb and Other Business 
Activities 0,924 0,929 ↑ 1,180 1,179 ↓ 
Public Admin and Defence; Compulsory 
Social Security 0,760 0,778 ↑ 0,550 0,574 ↑ 
Education 0,705 0,731 ↑ 0,587 0,601 ↑ 
Health and Social Work 0,889 0,989 ↑ 0,554 0,577 ↑ 
Other Community, Social and Personal 
Services 0,914 0,928 ↑ 0,698 0,732 ↑ 
Private Households with Employed Persons 0,634 0,656 ↑ 0,639 0,666 ↑ 

Hình 5: GVC participation của Việt Nam theo Forward and Backward Linkages 
phân theo ngành 2010 và 2017

Nguồn: Asian Development Bank Multiregional Input-Output Database

Những thay đổi này có thể được lý giải bởi sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh 
tế. Năm 2010, xuất khẩu chính của Việt Nam chủ yếu là những sản phẩm xuất phát từ khai thác tài 
nguyên, tiếp theo là nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh cá. Các lĩnh vực thường có tỷ lệ tham gia 
Forward Participation cao, do các sản phẩm này chủ yếu được khai thác từ tài nguyên thiên nhiên 
trong nền kinh tế. Năm 2017, hàng xuất khẩu chính của Việt Nam đã chuyển sang thực phẩm, đồ 
uống và thuốc lá; thiết bị điện và quang học; dệt may; và da, các sản phẩm da và giày dép về tổng 
xuất khẩu. Trong thiết bị điện và quang đặc biệt, tỷ lệ tham gia Backward Participation là tương 
đối cao so với các ngành công nghiệp khác. 

Như vậy, nền sản xuất đã có sự gia nhập đáng kể vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, tuy nhiên, 
mức độ tham gia còn thấp tương đối so với các nước trong khu vực. Đồng thời, với mức độ gia 
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nhập hiện tại, nền sản xuất đang có xu hướng mở rộng sự tham gia vào các khâu gia công nhiều 
hơn chủ yếu tập trung vào khu vực chế tạo, gia công, phát triển sản xuất trong nhóm ngành công 
nghệ thấp: dệt may, giày da, nông sản…

Vì nền sản xuất Việt Nam đang tập trung ở công đoạn gia công trong chuỗi GVC, để cải thiện 
vị trí của Việt Nam trong GVC trong giai đoạn tới, để gia tăng lợi ích từ xuất khẩu, có thể phát 
triển các hoạt động đầu chuỗi (R&D, thiết kế, phát minh sáng chế), hoặc cuối chuỗi (phân phối, 
dịch vụ hậu bán hàng, marketing và phát triển thương hiệu), di chuyển vị trí của Việt Nam lên trên 
hoặc xuống dưới trên bản đồ GVC. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, phát triển các dịch vụ cuối 
chuỗi như Logistic, marketing, các dịch vụ bảo hành, bào trì là phương án khả thi hơn, đây cũng là 
xu hướng phát triển thành công tại nhiều nước châu Á mới nổi. Như vậy, các chính sách khai thác 
FDI cũng như hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần tập trung ưu tiên cho các ngành dịch vụ logistic 
và marketing quốc tế, từ đó hạ thấp hệ số khoảng cách và di chuyển vị trí của Việt Nam xuống dưới 
trên bản đồ GVC. Việc phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như marketing, logistic, phát 
triển thương hiệu, phân phối… Giải pháp này góp phần cải thiện phần giá trị gia tăng thu được từ 
các GVC. Đồng thời đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế qua các hiệp định thương mại song phương 
và đa phương. Đây là giải pháp mở rộng về quy mô, mặc dù giải pháp này không trực tiếp cải thiện 
được phần giá trị gia tăng trên một đơn vị nhập khẩu đầu vào, nhưng hội nhập sẽ đem lại cơ hội 
thu hút FDI và đẩy mạnh gia nhập các GVC, nền sản xuất Việt Nam có thể tiếp nhận nền sản xuất 
tiên tiến, từ đó tạo xung lực cải thiện năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh cũng như các hoạt 
động R&D trong nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Gereffi, Gary, Karina Fernandez-Stark and Phil Psilos. (2011). Skills for Upgrading: 
Workforce Development and Global Value Chains in Developing Countries. Durham: Duke 
University Center on Globalization Governance & Competitiveness.

2. Global Value Chains in ASEAN (2019), A Regional Perspective

3. Koopman, R., Z. Wang and S.J. Wei (2014), “Tracing Value-Added and Double Counting 
in Gross Exports”, American Economic Review 104, 459-494.

4. UNCTAD (2013), World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and 
Trade for Development.

5. https://worldmrio.com/unctadgvc/

6. http://www.wiod.org/otherdb



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA440
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TÓM TẮT: Việt Nam là một quốc gia ven biển có nhiều tiềm năng cũng như có lịch sử phát triển lâu đời về 
kinh tế biển. Biển chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đáng chú ý 
là những lợi thế về vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi và giàu có về tài nguyên khoáng sản (nhất là dầu khí, than, 
làm muối). Các ngành kinh tế biển có khả năng phát triển là kinh tế hàng hải, khai thác hải sản, du lịch biển 
và phát triển các khu kinh tế ven biển... Việc khai thác nguồn lợi biển đã có đóng góp quan trọng cho sự 
phát triển của đất nước.

Các ngành kinh tế biển luôn chiếm tỷ trọng lớn trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế 
biển của Việt Nam vẫn thực sự chưa phát triển tương ứng với nhu cầu đặt ra, chưa tương xứng với tiềm 
năng vốn có của mình.

Bài viết phân tích thực trạng phát triển kinh tế biển và bảo tồn tính bền vững của biển Việt Nam trong thời 
gian gần đây. Từ đó các tác giả đã làm rõ những kết quả cũng như hạn chế trong phát triển kinh tế biển 
Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam thời gian 
qua  và khuyến nghị các giải đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong quá trình hội nhập 
quốc tế.  

Từ khóa: Phát triển bền vững, kinh tế biển, hội nhập, Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn về kinh tế biển với bờ biển dài trên 3.260 km, có 
vùng biển rộng trên 1 triệu km (gấp hơn 3 lần diện tích đất liền), có vị trí địa kinh tế và địa chính 
trị đặc biệt. Biển chứa đựng nhiều tài nguyên to lớn để phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, 
đáng chú ý là những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản và nguồn lực con người. Biển đã 
đem lại cho Việt Nam nhiều nguồn lợi lớn từ khai thác khoáng sản (nhất là dầu khí, than ven biển, 
làm muối), phát triển kinh tế hàng hải, khai thác hải sản, du lịch biển và phát triển các khu kinh tế 
ven biển. Việc khai thác nguồn lợi biển đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. 

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: nguyenthithuhuong@hvtc.edu.
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**  Đại học Manitoba, Canada. Tác giả nhận phản hồi: Email: mylinhphamnguyen52@gmail.com - Điện thoại: +1(204)296 9104
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Các ngành kinh tế biển luôn chiếm tỷ trọng lớn trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, 
ước tính tỉ trọng các ngành kinh tế biển và liên quan đến biển chiếm khoảng 48% GDP cả nước.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho đến nay phát triển kinh tế biển của Việt 
Nam được đánh giá là chưa hiệu quả. Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu, Việt Nam chủ 
yếu vẫn chỉ khai thác lợi thế tĩnh theo hình thức khai thác tài nguyên thô, trình độ công nghệ thấp, 
chưa tạo được giá trị gia tăng lớn cho những ngành kinh tế từ biển. Khai thác hàng hải, cảng biển 
và du lịch nhìn chung vẫn ở trình độ thấp, sức cạnh tranh còn kém.

Xuất phát từ thực tiễn trên, các tác giả mong muốn được chia sẻ những quan điểm và khuyến 
nghị những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển 
Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

2. LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN 

2.1.  Định nghĩa phát triển bền vững kinh tế biển

PTBV kinh tế biển là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt 
của sự phát triển. Đó là phát triển kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường biển.

2.2. Đặc điểm của phát triển bền vững kinh tế biển

Từ định nghĩa, ta có thể hiểu PTBV có những đặc điểm chính như sau:

Thứ nhất, PTBV kinh tế biển là một phạm trù khoa học tổng hợp về tự nhiên, kinh tế - xã hội.   

Thứ hai, PTBV kinh tế biển mang tính khách quan và là xu hướng tất yếu của thời đại.   

Thứ ba, PTBV kinh tế biển không loại trừ tăng trưởng kinh tế mà cần một sự phát triển 
hài hòa. 

Thứ tư, PTBV kinh tế biển là một quá trình xã hội - chính trị, một lối sống, một nguyên tắc 
đạo đức mới

2.3. Các chỉ số đo lường phát triển kinh tế biển bền vững

    Phát triển kinh tế biển bền vững là sự phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế biển gắn 
liền với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư vùng ven biển và 
bảo tồn tài nguyên biển, bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển, ven biển có hiệu quả.

Các chỉ số đo lường phát triển kinh tế biển bền vững bao gồm các chỉ số về kinh tế, văn hóa 
xã hội, môi trường và thể chế.

Các chỉ số về kinh tế biển:

- Qui mô và tốc độ tăng GDP các ngành kinh tế biển;

- Tỉ lệ đóng góp GDP của kinh tế biển vào cơ cấu GDP kinh tế của quốc gia, lãnh thổ;

- Đảm bảo giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế biển năm sau cao hơn năm trước.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng qua các năm;
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- Tỉ lệ đầu tư phát triển kinh tế biển;

- Tổng thu ngân sách từ các hoạt động kinh tế biển cao hơn tổng chi cho phát triển kinh tế - 
xã hội - môi trường vùng biển, ven biển;.

Các chỉ số về văn hóa - xã hội:

- Tỉ lệ hộ nghèo vùng ven biển;

 - Nhà ở an toàn cho các cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt;

- Tỉ lệ lao động qua đào tạo;

- Tỉ lệ lao động có việc làm;

- Mức độ hoàn chỉnh của cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc;

- Đầu tư cho khoa học - công nghệ trong tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế -xã hội;...

Các chỉ số về bảo tồn tài nguyên và môi trường biển:

- Diện tích và tỉ lệ che phủ rừng;

 - Tỉ lệ đầu tư cho bảo tồn tài nguyên, xử lý và bảo vệ môi trường biển.

- Chất lượng nguồn nước biển, không khí, đất ven biển,..;

3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM 

3.1. Các nguồn tài nguyên biển của Việt Nam

Theo các kết quả điều tra cho thấy, Biển Đông có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú 
và đa dạng bao gồm cả tài nguyên sinh vật và tài nguyên không sinh vật, tài nguyên trong khối 
nước, trên đáy và trong lòng đất dưới đáy biển.

3.1.1. Tài nguyên sinh vật (Living Resources)

Theo các số liệu thống kê, hiện có tới 11.000 loài sinh vật thuỷ sinh và 1.300 loài sinh vật trên 
đảo đã được biết đến trong các vùng biển - đảo Việt Nam, trong đó có khoảng 6.000 loài động vật 
đáy và 2.000 loài cá. Có 83 loài sinh vật biển được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam (37 loài cá, 6 loài 
san hô, 5 loài da gai, 4 loài tôm rồng, 1 loài sam, 21 loài ốc, 6 loài động vật hai mảnh vỏ và 3 loài 
mực). Biển Việt Nam có 110 loài cá kinh tế (trích, thu, ngừ, bạc má, hồng, v.v.) thuộc 39 họ, tổng 
trữ lượng cá biển khoảng 3 - 3, 5 triệu tấn và khả năng khai thác cho phép là trên một triệu tấn mỗi 
năm. (bảng 1). 

 Ngoài ra, còn có nguồn lợi động vật thân mềm (hơn 2.500 loài) với trữ lượng đáng kể, có giá 
trị kinh tế cao. Rong biển có hơn 600 loài (sử dụng cho chế phẩm công nghiệp 24 loài, dược liệu 
18 loài, thực phẩm 30 loài, thức ăn gia súc 10 loài và phân bón 8 loài). Trong vùng biển nước ta 
còn có nhiều loại động vật quý như đồi mồi, rắn biển, chim biển và thú biển. Vì nằm trong vùng 
khí hậu nhiệt đới, trong các vùng biển của nước ta còn có các hệ sinh thái rừng ngập mặn. hệ sinh 
thái cỏ biển, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái đảo, hệ sinh thái bờ đá, hệ sinh thái cồn cát, v.v. .
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Bảng 1. Trữ lượng và khả năng khai thác cá ở biển Việt Nam

STT Vùng biển Loại cá Trữ lượng Khả năng khai thác tỷ lệ 
%

   Tấn % Tấn %  

1
Vịnh Bắc bộ phía 
tây

cá nổi 390.000 83,2 156.000 83
16,9cá đáy 48,409 16,8 31.364 17

2 Trung bộ
cá nổi 500.000 89 200 89

23,3Cá đáy 61.646 11 24.658 11

3 Đông nam bộ
cá đáy 524.000 42,9 209.600 42,9

44,1cá nổi 698.307 57,1 279.323 57,1

4 Tây nam bộ
cá đáy 316.000 62 126.000 62

18,3cá nổi 190.000 38 76.272 38
5 Gò nổi cá nổi 10.000 100 2.500 100 0.4
6 Tổng cộng cá nổi 1.740.000 63 697.000 62,8 100

Nguồn: Viện Nghiên cứu hải sản

3.1.2. Tài nguyên không sinh vật (Non - Living Resources)

- Tài nguyên khoáng sản. Nguồn tài nguyên khoáng sản có cả trong khối nước, trên đáy và 
trong lòng đát dưới đáy biển. Trong các vùng biển và thềm lục địa nước ta đã xác định được nhiều 
bể trầm tích có triển vọng dầu khí, trong đó các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá là 
có triển vọng dầu khí và điều kiện khai thác thuận lợi nhất, với tổng trữ lượng ước tính khoảng 
10 tỉ tấn dầu quy đổi. Cùng với dầu - khí, trong các bể trầm tích ở thềm lục địa nước ta còn có trữ 
lượng than rất đáng kể (bảng 2.3).

Bảng 2. Trữ lượng tiềm năng dự báo than trên thềm lục địa Việt Nam

Bể trầm tích Trữ lượng
 Mét khối (x109 m3) Tấn (x109 tấn)
Bể Sông Hồng 543,2 977,8
Bể Cửu long 81,5 146,7
Bể Nam Côn Sơn 1126 2027,8
Bể Malay- Thổ chu 656,7 1182,1
Tổng 2.407,40 4.334,40

Nguồn: Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Các loại sa khoáng ven bờ như ilmenit với trữ lượng dự đoán khoảng 13 triệu tấn; cát thủy tinh, 
trữ lượng ước tính hàng trăm tỷ tấn. Ngoài ra, còn một khối lượng lớn vật liệu xây dựng khổng lồ có 
thể được khai thác từ đáy biển (cát sạn sỏi cho xây dựng hoặc san lấp) để thay thế cho nguồn này trên 
lục địa đang bị cạn kiệt dần. Ngoài ra còn có cát thủy tinh ở Vân Hải (Quảng Ninh), Ba Đồn (Quảng 
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Bình), Cam Ranh (Khánh Hòa), v.v.. với trữ lượng nhiều tỷ tấn. Trên sườn lục địa - chân lục địa và đáy 
biển sâu còn có tiểm năng các kết hạch sắt - mangan, bùn đa kim rất đáng kể mà đến nay chưa thể xác 
định được trữ lượng. Một loại khoáng sản khác rất có triển vọng trong trầm tích đáy biển Việt Nam 
được các nhà địa chất mới phát hiện trong thời gian gần đây là khí cháy (Hydrat methan). Nguồn tài 
nguyên khoáng sản trong khối nước biển có trữ lượng lớn nhất là muối với trữ lượng rất lớn bởi vì 
độ muối trung bình của nước biển là khoảng 32% và đường bờ biển dài khoảng 3.500km. Đây là 
loại khoáng sản dễ khai thác phục vụ cho công nghiệp và đời sống rất thiết thực.

- Tài nguyên năng lượng. Thủy triều, sóng và gió là nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng trên 
các vùng biển - đảo Việt Nam. Tiềm năng điện gió ở Việt Nam rất lớn. Riêng dải duyên hải Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng sản xuất tới 5x109Kw/giờ.năm.

3.1.3. Các nguồn tài nguyên đặc biệt (Remarkable Resources)

Không gian mặt biển. Như đã nói, vùng biển - đảo nước ta hoàn toàn nằm trong vùng nhiệt 
đới và có diện tích rộng tới khoảng 3,5 triệu km2, quanh năm nước không đóng băng. Đây chính là 
điều kiện để giao thông - thương mại phát triển. Biển Việt Nam nói riêng và Biển Đông nói chung 
nằm ở vị trí có nhiều tuyến đường biển quan trọng của khu vực cũng như của thế giới, giữ một vai 
trò rất lớn trong vận chuyển lưu thông hàng hóa thương mại phục vụ đắc lực cho xây dựng nền 
kinh tế của nước ta cũng như các nước quanh bờ Biển Đông.  

Địa hình bờ và đảo. Địa hình mặt đất nói chung cũng như địa hình bờ biển và đảo nói riêng 
là “sân khấu” để cho thế giới sinh vật, trong đó có con người “trình diễn” cuộc sống. Địa hình bờ 
biển của nước ta rất đa dạng và độc đáo do được phát triển trên các loại đất đá khác nhau trong 
điều kiện khí hậu có sự phân hóa rõ rệt theo chiều bắc - nam. Trên bờ biển của nước ta lại có nhiều 
mũi đá nhô ra sát biển tạo nên các “hoành sơn thiên nhiên tráng lệ”, như Đèo Ngang, đèo Hải Vân, 
Đèo Cả.  

Vùng biển nước ta có trên 4000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó vùng biển đông bắc có trên 3.000 
đảo, bắc Trung Bộ trên 40 đảo, còn lại ở vùng biển Nam Trung Bộ, vùng biển Tây Nam và hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Căn cứ vào vị trí địa lý so với bờ có thể chia thành các đảo và quần 
đảo gần bờ (nằm trong phạm vi từ vùng tiếp giáp lãnh hải trở vào) và các đảo và quần đảo xa bờ 
(nằm trong vùng đặc quyền kinh tế).  

Các thành tạo địa hình bờ biển và đảo trên đây có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh 
tế biển. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho khai thác - chế biến hải 
sản, giao thông vận tải đường biển, du lịch - thể thao - nghỉ dưỡng, v.v.. Ngoài ra, một số thành 
tạo địa hình có giá trị thẩm mỹ còn được sử dụng trực tiếp cho khách tham quan phong cảnh. Mặt 
khác, các thành tạo địa hình bờ biển và đảo còn là kho lưu trữ các loại tài nguyên khác của biển 
như thổ nhưỡng và sinh vật.

3.2. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

3.2.1. Quan điểm chiến lược về phát triển kinh tế biển Việt Nam

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, chiến lược phát triển 
kinh tế biển của Việt Nam mới được định hình khá rõ nét. Chiến lược biển Việt Nam đã chú trọng 
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đến phát triển kinh tế biển: “đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, 
làm giàu từ biển”, “phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-
55% tổng GDP của cả nước. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống 
nhân dân vùng biển và ven biển. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cao gấp hai lần so với thu 
nhập bình quân chung của cả nước”.

 Chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam định hướng vào những ngành kinh tế biển 
chủ chốt như: (1) Phát triển kinh tế hàng hải; (2) Chú trọng khai thác và chế biến khoáng sản (trọng 
tâm vào dầu, khí); (3) Khai thác và chế biến hải sản; (4) Phát triển du lịch biển và kinh tế hải đảo; 
(5) Phát triển các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát 
triển các khu đô thị ven biển.

Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam vẫn còn tồn tại một số 
vấn đề:

- Có thể nói cơ chế quản lý kinh tế biển Việt Nam còn nhiều bất cập, điều này thể hiện ở chỗ 
Việt Nam hiện chưa có một cơ quan quản lý thống nhất về kinh tế biển. Mỗi một lĩnh vực, một 
ngành nghề lại có một cơ quan quản lý dẫn tới sự chồng chéo lên nhau. Tại các tỉnh thành ven biển 
Việt Nam có các Tổng cục Biển Đảo Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), nhưng cơ 
quan này được thành lập mới chỉ mang tính hình thức mà chưa phát huy được tác dụng. Quy hoạch 
không gian phát triển kinh tế biển còn chưa rõ ràng.

- Trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế mạnh mẽ, Việt Nam đang ở  trong cuộc đua 
tranh trong phát triển kinh tế Biển Đông giữa các nước ven biển này. Đặc biệt, nơi đây đang có 
nhiều tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Trung Quốc, một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang 
triển khai chiến lược phát triển kinh tế biển Đông khá bài bản và mạnh mẽ, gây sức ép cạnh tranh 
lớn đối với Việt Nam và các nước trong khu vực. Trong khi đó, chiến lược phát triển biển của Việt 
Nam chưa chú ý đúng mức đến vấn đề cạnh tranh chiến lược này (địa kinh tế, địa chính trị). Sự 
chậm trễ hoặc thiếu sót của Việt Nam trong vấn đề này chắc chắn sẽ gây cho Việt Nam nhiều bất 
lợi về kinh tế, môi trường, an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

- Trong chiến lược phát triển biển của Việt nam chưa đề cập sâu và cụ thể đến mối quan hệ 
giữa hội nhập quốc tế và và đảm bảo độc lập - tự chủ.

- Trong chiến lược phát triển biển của Việt Nam chưa đề cập một cách tổng thể và toàn diện 
đến quan hệ kinh tế - quốc phòng.

  3.2.2. Các chỉ số đo lường phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

3.2.2.1. Các chỉ số về kinh tế

1. Ngành vận tải biển Việt Nam

Đội tàu biển Việt Nam tính đến tháng 4/2016 có 1.895 tàu (trong đó có 39 tàu công-te-nơ với 
năng lực chở khoảng 20.000TEU), tổng dung tích 5,13 triệu GT, tổng trọng tải 7,97 triệu DWT, 
độ tuổi trung bình là 17 năm. Cơ cấu đội tàu bất hợp lý, dư thừa tàu bách hóa, tổng hợp, thiếu tàu 
công ten nơ, chuyên dùng; tính hiện đại hóa của đội tàu thấp.

Số lượng chủ tàu Việt Nam khoảng 600 chủ tàu, trong đó có khoảng 30 doanh nghiệp nhà 
nước (gồm Vinalines) chiếm 40% tổng trọng tải đội tàu quốc gia. Khoảng trên 500 chủ tàu là doanh 
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nghiệp tư nhân đa phần chỉ có 01 hoặc 02 tàu có năng lực tài chính, trình độ quản lý hạn chế, manh 
mún trong đó có hơn.

Biểu đồ 1:Cơ cấu đội tàu biển Việt Nam

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam

Cơ cấu đội tàu bất hợp lý, thiếu tàu chuyên dùng (công-te-nơ, khí hóa lỏng LPG), dư thừa tàu 
hàng bách hóa độ tuổi trung bình 17 tuổi. Các doanh nghiệp đang thực hiện tái cơ cấu theo hướng 
chuyên dụng hóa, trong đó tàu container có 39 tàu, số còn lại tàu bách hóa, hàng rời chiếm  đa số 
đang được cơ cấu lại phù hợp với thị trường.

Năm 2018, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 144,6 triệu 
tấn, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 153.079 triệu tấn km, tăng 10,9% so với năm 2017, 
chiếm tỷ trọng 55,6% trong tổng lượng hàng hóa luân chuyển của tất cả các phương thức vận tải. 
Đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam hiện đã đảm nhận được gần 100% lượng hàng vận tải nội 
địa bằng đường biển, trừ một số tàu chuyên dụng như LPG, xi măng rời… Tổng sản lượng hàng 
hóa thông qua cảng biển của các phương tiện thủy nội địa năm 2018 ước đạt 171,6 triệu tấn, tăng 
30,5% so với năm 2017.

Tỷ trọng lượng hàng thông qua hệ thống cảng biển của phương tiện thủy nội địa đã tăng 
11,5% trong giai đoạn 2016 - 2018. 

Phạm vi hoạt động của tàu biển Việt Nam chủ yếu trên các tuyến vận tải ngắn Đông Nam Á 
và Đông Bắc Á. Hiện chỉ đảm đương khoảng 10% thị phần vận tải hàng hoá xuất, nhập khẩu của 
Việt Nam. Nguyên nhân do kém liên kết giữa các chủ tàu với nhau và chủ tàu với chủ hàng, cũng 
như tập quán của chủ hàng Việt Nam mua CIF bán FOB còn phổ biến.

Một số doanh nghiệp nhà nước (VINALINES, PVN, Petrolimex, TKV) được xác định là 
nòng cốt, trong đó Vinalines là chủ đạo. Tuy nhiên do ảnh hưởng kinh tế, vận tải biển thế giới và 
tình trạng buông lỏng quản lý, tinh thần chịu trách nhiệm quản lý vốn của nhà nước chưa cao, 
không có chiến lược phát triển đội tàu hợp lý theo nhu cầu dài hạn,... hiệu quả khai thác tàu thấp. 
Hiện nay đang thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.
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2) Ngành khai thác khoáng sản biển Việt Nam

a) Khai thác dầu, khí

     Về sản lượng khai thác: Trước năm 2000, dầu thô được khai thác bình quân khoảng 7 triệu 
tấn/năm; sau năm 2000 bình quân khoảng 16 triệu tấn/năm (tăng gần 2 lần). Sản lượng dầu thô 
năm 2004 đạt 20,35 triệu tấn, sau 5 năm (đến 2009) đã giảm xuống còn 16 triệu tấn, dự tính đang 
còn tiếp tục giảm rất nhanh và đến 2025 chỉ còn 3÷5 triệu tấn/năm. Sản lượng cao nhất toàn ngành 
đạt mức 348.000 thùng/ngày (vào năm 2012). Sản lượng kỷ lục của một mỏ đạt 45.132 thùng/ngày 
(vào năm 2013 - mỏ Tê Giác Trắng của Công ty Soco).

     Khí đồng hành của mỏ Bạch Hổ trong thời gian 10 năm đầu bị đốt bỏ ngoài khơi, chỉ được 
tận thu từ năm 1996 - sau khi Nhà máy điện tua bin khí Bà Rịa đi vào hoạt động. Việc khai thác 
khí hiện được triển khai chủ yếu tại các mỏ ở thềm lục địa phía Nam (Bạch Hổ, Đại Hùng, Rồng, 
Rạng Đông, Hồng Ngọc, PM3). Tính đến tháng 12/2016, tổng sản lượng khai thác khí đạt 123,14 
tỷ m3 khí.

Biểu đồ 2: Sản lượng khai thác dầu thô hàng năm giai đoạn 1986 - 2016

Nguồn: Tạp chí Năng lượng Việt Nam  

Hiện tại, các nguồn cung khí hiện hữu, một số mỏ đang suy giảm nhanh (Lan Tây/Lan Đỏ, 
Rồng Đôi Rồng/Đôi Tây...). Nguồn cung cấp khí trong nước dự kiến có khả năng bổ sung thêm 
một số mỏ có trữ lượng lớn như: mỏ Cá Voi Xanh, lô B 48/95&52/97 và mỏ Cá Rồng Đỏ. Tuy 
nhiên, tiến độ phát triển, khai thác các nguồn khí này hiện nay còn đang gặp nhiều khó khăn do 
quy mô lớn, vốn đầu tư cao, khó khăn trong việc đàm phán thương mại, thu xếp vốn. Dự kiến chỉ 
có thể bổ sung cho nguồn khí trong nước từ 2021-2023.

Như vậy, với tốc độ thăm dò và khai thác như hiện nay, tổng trữ lượng khí thiên nhiên (hiện 
có và sẽ được bổ sung) của Việt Nam chỉ đủ khai thác trong 18 - 20 năm nữa và đến sau 2020, Việt 
Nam sẽ phải nhập khẩu khí bổ sung cho mức thiếu hụt trong khai thác.

Đóng góp cho ngân sách nhà nước

Năm 2018, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu 
gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Hầu hết các chỉ tiêu sản 
xuất Chính phủ giao tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm.
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Tổng sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch 
năm. Sản xuất đạm ước tính cả năm đạt 1,63 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 ước đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, 
tương đương vượt 18,1% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với năm 2017. Nộp NSNN toàn tập đoàn 
năm 2018 ước đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 
24,3% so với năm 2017.

Trung bình mỗi năm PVN duy trì mức tăng trưởng doanh thu 15-20%, đóng góp 20 % tổng 
thu Ngân sách Nhà nước, chiếm 8% /năm tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.  

b) Khai thác than (ven biển)

Ngành than được định hướng ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước; giảm dần xuất khẩu và chỉ 
xuất khẩu các chủng loại than trong nước chưa có nhu cầu sử dụng… Ngày 31/8/2016, Bộ Công 
Thương đã công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét 
triển vọng đến năm 2030 với các nội dung:

- Nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than bình quân khoảng 17,930 tỷ đồng/năm; trong đó, giai 
đoạn đến năm 2020 là khoảng hơn 95,000 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2030 hơn 172,000 tỷ đồng. 
Nguồn vốn này chủ yếu tập trung cho đầu tư mới và cải tạo mở rộng các khu mỏ, đầu tư công nghệ 
thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng than tiên tiến…

- Về khai thác than, sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành than trong các giai đoạn 
của quy hoạch khoảng 41-44 triệu tấn vào năm 2016; 47-50 triệu tấn vào năm 2020; 51-54 triệu 
tấn vào năm 2025 và 55-57 triệu tấn vào năm 2030.

- Ngành than phải giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác bằng phương pháp hầm lò xuống khoảng 
20% vào năm 2020 và dưới 20% sau năm 2020; tỷ lệ tổn thất than khai thác bằng phương pháp lộ 
thiên xuống khoảng 5% vào năm 2020 và dưới 5% sau năm 2020…

Biểu đồ 3:

              

Đóng góp cho ngân sách nhà nước:

Hiện nay, sản lượng than sản xuất bình quân hàng năm của TKV đạt từ 40 - 45 triệu tấn, tăng 
gấp 7 lần với khi thành lập doanh nghiệp vào năm 1994.
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Để đạt được sản lượng này, TKV đã thực hiện đào 5.200 km đường lò, gấp 3 lần chiều dài đất 
nước Việt Nam, bình quân đào 206 km/năm và bóc xúc 3,4 tỷ m3 đất đá, bình quân 128 triệu m3/
năm. Tổng doanh thu than từ 1.300 tỷ đồng năm 1994 tăng lên 62.260 tỷ đồng năm 2018, gấp 47,6 
lần so với thời điểm TKV ra đời. Năng suất lao động tính theo than nguyên khai năm 2018 đạt 572 
tấn/người-năm, tăng 3,45 lần so với năm 1995.

Liên tục từ năm 2005 đến nay, lợi nhuận trước thuế và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn 
chủ sở hữu của TKV luôn đạt mức cao trung bình từ  32 - 42 %.

Những năm đầu thành lập, vốn chủ sở hữu là 900 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 35.000 tỷ 
đồng, gấp 37 lần. Tổng tài sản là 129.000 tỷ đồng, tăng 5,38 lần so với năm 2005. Doanh thu tăng 
từ 1.850 tỷ lên hơn 124.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 12 tỷ đồnglên 4.950 tỷ đồng.

Tính chung 25 năm, tổng doanh thu của TKV đạt 1.121.000 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 60.000 tỷ 
đồng. Theo thống kê, nộp ngân sách Nhà nước đã tăng từ 120 tỷ đồng năm 1995 lên 17.800 tỷ đồng 
năm 2019, gấp 148 lần. Qua 25 năm hoạt động, TKV đã nộp ngân sách nhà nước 164.000 tỷ đồng.

3) Ngành muối

Hiện nay cả nước có 21 tỉnh ven biển sản xuất muối nhưng diện tích sản xuất muối tập trung 
chính ở các tỉnh như: Bạc Liêu, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Khánh 
Hòa, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa... Muối ở Việt Nam chủ yếu được 
sản xuất bằng 2 phương pháp là: Phương pháp phơi cát thủ công ở Miền Bắc và Bắc Miền Trung; 
phương pháp phơi nước: Phơi nước phân tán ở Miền Trung và Miền Nam, Phơi nước tập trung 
(sản xuất muối công nghiệp) ở 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhìn chung, sản 
xuất muối ở Việt Nam vẫn còn manh mún, lạc hậu, sản lượng và chất lượng thấp, không ổn định, 
phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu thời tiết, làm cho năng suất, chất lượng muối thấp nên diêm 
dân sản xuất muối có thu nhập không cao. Năm 2015, cả nước có tổng diện tích sản xuất muối là 
15.172 ha, sản lượng muối đạt 1.504 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng muối sản xuất bằng phương 
pháp thủ công đạt 924 nghìn tấn (chiếm 61,44%), muối sản xuất bằng phương pháp công nghiệp 
đạt 580 nghìn tấn (chiếm 38,56%).  

Hiện nay, ngành muối của Việt Nam chưa hội tụ đủ các yếu tố để phát triển ổn định và bền 
vững. Diện tích quy hoạch các vùng sản xuất muối luôn bị thay đổi. Nhiều địa phương vùng biển 
lại không mặn mà với nghề muối do thu nhập thấp từ nghề này thấp lại phải lao động vất vả. Nguồn 
thu cho ngân sách lại không nhiều nên lãnh đạo địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến việc chỉ đạo 
và tạo nguồn vốn đầu tư phát triển ngành này cũng như hỗ trợ cho diêm dân.

4) Ngành khai thác nuôi trồng thủy sản

Trong 5 năm qua, kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam luôn đứng thứ 4 trong số các mặt 
hàng XK chủ lực, sau dệt may, da giầy và dầu thô.

Thành tựu của ngành thủy sản thể hiện bằng kết quả XK tăng nhanh về cả giá trị và sản lượng 
trong giai đoạn 2001 - 2016. Năm 2016,  sản phẩm thủy sản được XK sang 160 nước và vùng lãnh 
thổ. 3 thị trường chính là EU chiếm 17,3%, Mỹ 20,6% và Nhật Bản 15,7% và đang có những thị 
trường tiềm năng như Trung Quốc (12,2%) và ASEAN (7,5%). Số nhà máy và công suất cấp đông 
của các cơ sở chế biến tăng rất nhanh trong giai đoạn 2001- 2015. Khu vực ĐBSCL đã hình thành 
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một số công ty quy mô lớn như Tập đoàn TS Minh Phú, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty Cổ 
phần Hùng Vương…

5) Ngành du lịch biển

Việt Nam đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới và là nước có diện tích ven 
biển lớn ở khu vực Đông Nam Á. Và có tới 125 bãi biển mà hầu hết là các bãi tắm đẹp, trong đó bãi 
biển Đà Nẵng đã được tạp chí Forbes bầu chọn là 1 trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Việt 
Nam cũng là 1 trong 12 quốc gia có các vịnh đẹp nhất thế giới là Vịnh Hạ Long, Vịnh Nha Trang.

Trong 125 bãi biển, vịnh biển thuận lợi để phát triển du lịch và hơn 30/125 trong số này đã 
được các địa phương khai thác tốt để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Một số điểm đến 
nổi tiếng thu hút đông du khách quốc tế, đã mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch Việt Nam.

Du lịch biển phát triển cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác; 
tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội dải ven biển, nơi hiện có khoảng 21,2 triệu người trong độ tuổi 
lao động và góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường biển.

6) Khu kinh tế ven biển Việt Nam

Thống kê cho thấy, giai đoạn  2003 - 2005 mới có 3 KKTVB, thì sang giai đoạn 2006 - 2008 
có đến 11 KKTVB. Đây là giai đoạn ghi nhận sự bùng nổ về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) vào VN. Giai đoạn 2010 - 2015 đã có thêm 5 KKTVB thành lập. Tháng 8.2017 vừa qua, 
KKTVB Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập với diện tích rộng 
khoảng 30.583ha, trở thành khu kinh tế thứ 17 được thành lập hiện nay. Như vậy, trong Quy hoạch 
phát triển các KKTVB VN đến năm 2020, chỉ còn lại KKTVB Ninh Cơ - Nam Định chưa được 
thành lập.

Tuy nhiên, sau hơn 14 năm phát động, đến nay VN chưa có một KKTVB nào được xây dựng 
theo đúng mục tiêu ban đầu của Chính phủ đề ra. 16 KKTVB có 36 khu công nghiệp, khu phi thuế 
quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16.100ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 
có thể cho thuê đạt 7.800ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên.

Mô hình hoạt động của 16 KKTVB thời gian qua chưa cho thấy hiệu quả kinh tế như kỳ 
vọng, nhưng lại là loại hình chiếm dụng nhiều đất đai nhất với tổng diện tích đất và mặt nước là 
815.000ha, nhiều gấp 13 lần tổng diện tích của 220 khu công nghiệp đang hoạt động.

Quy mô kinh tế biển của VN chỉ đạt khoảng hơn 10 tỷ USD, trong khi sản lượng kinh tế biển 
của thế giới ước 1.300 tỷ USD. Theo ước tính, quy mô kinh tế (GDP) biển và vùng ven biển VN 
bình quân đạt khoảng 47% - 48% GDP cả nước, trong đó GDP của kinh tế “thuần biển” mới đạt 
khoảng 20% - 22% tổng GDP cả nước.

3.2.2.2. Các chỉ số về văn hóa - xã hội

1)Nhà ở an toàn cho các cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày 
càng gia tăng;

Ngày 24/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Khởi động dự án “Tăng cường khả năng 
chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ tổn thương ven biển 
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Việt Nam”. Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh thông qua UNDP tài trợ với số tiền hơn 29,5 triệu USD 
và thực hiện trong 5 năm (2017 - 2022). Mục tiêu của dự án là tăng khả năng chống chịu của các 
cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam, thông qua: nhà ở an toàn cho các cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt 
ngày càng gia tăng; tăng tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và các 
cộng đồng ven biển; thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập kế hoạch được thông 
tin rủi ro và chống chịu với biến đổi khí hậu. 

Theo đó, dự án sẽ xây dựng 4.000 ngôi nhà tại các địa điểm an toàn có thiết kế chống chịu 
được bão lụt; tái sinh 4.000 ha rừng ngập mặn ven biển làm vùng đệm chắn triều cường và sóng 
biển dâng; tăng cường khả năng của các khu vực tư nhân và công cộng tiếp cận với những dữ liệu 
về mất mát, thiệt hại, khí hậu tại 28 tỉnh duyên hải ở Việt Nam. 

Dự án sẽ mang lại lợi ích cho 28 tỉnh ven biển, với kế hoạch tập trung hỗ trợ cho các tỉnh 
Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau. Các 
huyện ven biển được lựa chọn sẽ được hưởng lợi ích từ việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai 
thông qua việc đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

2) Phát triển y tế biển, đảo

Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt đã tạo hành lang pháp lý để các bộ, ngành, địa phương đầu tư cho phát triển y tế, nhằm nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng vũ trang và người lao động đang sinh sống, 
hoạt động trong vùng biển, đảo Việt Nam; giúp người dân an tâm làm ăn, sinh sống, bám biển, giữ 
vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua bốn năm triển khai Đề án, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương đã chủ động 
thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của từng địa 
phương, đơn vị; đồng thời có hướng ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển cho các 
huyện đảo… Nhờ đó, nhận thức của người dân về việc tự bảo vệ sức khỏe dần được nâng cao; 
người dân sinh sống trên các huyện đảo, xã đảo đã được hưởng thụ chính sách ưu đãi về bảo hiểm 
y tế.

Đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên các huyện đảo, xã đảo và ven bờ từng bước được 
cải thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giúp người dân có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ 
y tế có chất lượng hơn. Nhiều nạn nhân bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống kịp thời.

3) Đầu tư khoa học - công nghệ cho phát triển kinh tế biển

Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) nằm trong khuôn khổ dự án Tăng 
cường năng lực hành chính thủy sản do DANIDA do Đan Mạch tài trợ. Hệ thống cơ sở dữ liệu 
nghề cá quốc gia là cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho cả quản lý thông tin đăng kiểm, đăng 
ký tàu cá, mẫu sản lượng khai thác tại cảng cá, bến cá, giấy phép khai thác. Đây là cơ sở dữ liệu 
khá toàn diện và có thể trở thành công cụ hữu ích trong quản lý nghề cá, năng lực khai thác...

Ban Quản lý Trung ương dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững đã ký hợp đồng 
với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông tin FPT để thực hiện dịch vụ tư vấn nâng cấp 
cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 
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Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống Vnfishbase vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, 
hạn chế như: cơ sở dữ liệu hoạt động chưa ổn định; phân cấp quyền được xem, sửa, xóa cho tài 
khoản chưa sâu; việc báo cáo theo định kỳ chưa thống nhất theo biểu mẫu của Tổng cục thủy sản...

3.2.2.3. Các chỉ số về bảo tồn tài nguyên và môi trường

1)  Diện tích và tỉ lệ che phủ rừng

Chương trình trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa (do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và 
Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ) được triển khai từ năm 1994. Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 
diện tích rừng ngập mặn do tổ chức này trồng chiếm trên 4,27% tổng diện tích rừng ngập mặn hiện 
đang tồn tại tại Việt Nam, chiếm khoảng 25% diện tích rừng tại các tỉnh có triển khai chương trình.

Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWDP) 
được triển khai trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh (vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long) giai đoạn 2000 - 2005 với phạm vi 65.936ha (chiếm 3,9%).  

     Mặc dù đã có sự đầu tư trồng bảo vệ rừng ngập mặn thông qua các chương trình, song diện 
tích mất rừng qua các năm vẫn lớn hơn diện tích tái tạo, bao gồm tái sinh phục hồi rừng tự nhiên 
và trồng mới.

2) Đầu tư cho bảo tồn tài nguyên, xử lý và bảo vệ môi trường biển

Đầu tư cho bảo tồn tài nguyên: 

Khu bảo tồn biển (KBTB) là một công cụ quản lý tài nguyên được sử dụng để làm chậm lại 
và cuối cùng đảo ngược quá trình suy giảm hệ sinh thái ven biển. Để bảo vệ đa dạng sinh học nói 
chung và bảo vệ các hệ sinh thái biển nói riêng, cùng với cộng đồng quốc tế trong chiến lược toàn 
cầu, ngày 26/5/2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 742 phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu 
bảo tồn biển đến năm 2020, với mục tiêu cụ thể chia làm 2 giai đoạn.

 Giai đoạn 2010-2015: Hoàn thiện hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam ; xây dựng quy hoạch 
chi tiết, thành lập và đưa vào hoạt động thêm 11 khu bảo tồn biển, đồng thời rà soát điều chỉnh quy 
hoạch 5 khu bảo tồn biển đã đi vào hoạt động.  

Giai đoạn 2016-2020: Tiến hành nghiên cứu, đề xuất quy hoạch phát triển mở rộng hệ thống 
khu bảo tồn biển; điều tra, khảo sát và thiết lập, đưa vào hoạt động một số khu bảo tồn biển mới;  

Đến nay, 12 khu bảo tồn biển đã được thành lập và đưa vào hoạt động: Khu vịnh Nha Trang/
Khánh Hòa (2001); Khu BTB Cù Lao Chàm/Quảng Nam (2004); Khu BTB Phú Quốc/Kiên Giang 
(2007); Khu BTB Cồn Cỏ/Quảng Trị (2009); Khu BTB Hòn Cau/Bình Thuận (2010); Khu BTB 
Bạch Long Vĩ/Hải Phòng (2014); Khu BTB Lý Sơn/Quảng Ngãi (2015). Có 04 khu bảo tồn biển 
đã quy hoạch chi tiết đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập: Khu bảo 
tồn biển Hòn Mê; Khu bảo tồn biển Nam Yết; Khu bảo tồn biển Phú Quý; Khu bảo tồn biển Hải 
Vân - Sơn Chà.

Đầu tư cho bảo vệ môi trường biển:

Quyết định 1307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự 
án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung. Theo Quyết 
định, mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi 
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trường tại 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ môi trường 
biển đảm bảo hiện đại, đồng bộ giúp cung cấp thông tin, số liệu và tư liệu về hiện trạng, diễn biến 
chất lượng môi trường biển miền Trung; Đồng thời, cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường 
biển miền Trung có dấu hiệu ô nhiễm. Theo đó, tổng đầu tư dự kiến là 320 tỷ đồng để đầu tư năng 
lực thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm; phương tiện chuyên dùng 
phục vụ quan trắc môi trường tại các Trung tâm quan trắc môi trường;   

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

4.1. Kết quả đạt được

Về kinh tế

Một là, Kinh tế biển và vùng ven biển nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đóng góp 
lớn vào sự phát triển chung của kinh tế nước nhà.  

Hai là, Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, xây mới hạ tầng vùng ven biển tạo động lực 
cho phát triển kinh tế vùng ven biển, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Ba là, Đã quan tâm đầu tư, đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông nghiệp vùng ven biển.

Bốn là, Đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặc khu kinh tế - hành chính 
nhằm tạo động lực cho phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam.

Năm là,  Du lịch vùng ven biển, đảo ngày càng phát triển.  

Về xã hội

Một là, Kinh tế vùng ven biển Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá và đóng góp rất lớn vào 
công cuộc đổi mới đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình tiến ra biển bảo vệ chủ quyền 
vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Hai là, Khai thác về địa chính trị và địa kinh tế để đẩy mạnh phát triển các vùng biển, ven 
biển, đảo của tổ quốc.

Về môi trường: Khai thác tài nguyên khoáng sản vùng ven biển trên nguyên tắc vừa phát 
triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường 

4.2. Những hạn chế

Bên cạnh những thành tựu, thời gian qua phát triển kinh tế biển và bảo tồn tính bền vững 
của biển Việt Nam còn gặp không ít thách thức, hạn chế. Nếu không hoặc chậm khắc phục sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến phát triển hiệu quả và bền vững, cũng như khả năng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa các ngành kinh tế biển ở Việt Nam:

Về kinh tế

Một là, quy mô kinh tế biển còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu ngành nghề 
chưa hợp lý; chưa chuẩn bị điều kiện để vươn ra vùng biển quốc tế.

Hai là, cơ sở hạ tầng các vùng biển, ven biển và hải đảo còn yếu kém, lạc hậu, manh mún, 
thiết bị chưa đồng bộ nên hiệu quả sử dụng thấp: các cảng biển, thiếu hệ thống đường bộ cao tốc 
chạy dọc ven biển để nối liền các thành phố, khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay ven biển nhỏ 
bé thành một hệ thống kinh tế biển liên hoàn.
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Ba là, tình hình khai thác, sử dụng biển và hải đảo chưa hiệu quả, thiếu bền vững do khai thác 
tự phát, không tuân thủ quy hoạch biển, đảo, làm nẩy sinh nhiều mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng 
đa ngành ở vùng ven biển, biển và hải đảo.  

Về xã hội

Hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học-công nghệ biển, đào tạo nguồn nhân lực cho kinh 
tế biển; các cơ sở quan trắc, dự báo, cảnh báo biển, thiên tai biển, các trung tâm tìm kiếm cứu hộ, 
cứu nạn,... ở ven biển còn nhỏ bé, trang bị thô sơ. 

Các phương thức quản lý biển mới, tiên tiến còn chậm được nghiên cứu áp dụng như: quản lý 
không gian biển, quy hoạch sử dụng biển bao gồm hải đảo và vùng ven biển, giống như quy hoạch 
sử dụng đất áp dụng trên đất liền. Đặc biệt ít chú ý nghiên cứu công nghệ biển tiên tiến.

Về môi trường biển

Một là, môi trường biển bị biến đổi theo chiều hướng xấu. Ngày càng nhiều chất thải không 
qua xử lý từ các lưu vực sông và vùng ven biển đổ ra biển, một số khu biển ven bờ bị ô nhiễm, hiện 
tượng thuỷ triều đỏ xuất hiện ngày càng nhiều với quy mô rộng,…

Hai là, đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thuỷ hải sản giảm sút. Các hệ sinh thái biển quan 
trọng (RSH/ rạn san hô, RNM/ rừng ngập mặn, TCB/ thảm cỏ biển) bị suy thoái  và bị thu hẹp diện 
tích.  

Ba là, ngoài thiên tai biển xẩy ra thường xuyên, Việt Nam còn là một trong 5 nước chịu tác 
động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trước hết là vùng ven biển và các đảo 
nhỏ. 

4.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

4.3.1. Nguyên nhân chủ quan

Một là, do nhận thức về vai trò, vị trí của biển và kinh tế biển của các cấp, các ngành, các địa 
phương ven biển và người dân còn chưa đầy đủ. Khái niệm về “kinh tế biển xanh” hầu như chưa 
được hiểu và áp dụng một cách thống nhất. 

Hai là, do cách tiếp cận ‘nóng’ trong khai thác tài nguyên biển đang là hiện tượng phổ biến ở 
các lĩnh vực kinh tế biển: chú trọng nhiều đến sản lượng, số lượng, ít chú ý đến chất lượng và lợi 
ích lâu dài của các dạng tài nguyên.

Ba là, do biển, đảo và vùng ven biển nước ta vẫn chủ yếu được quản lý theo cách tiếp cận 
mở kiểu “điền tư, ngư chung” và chủ yếu quản lý theo ngành thông qua các luật pháp, chính sách 
ngành.  

Bốn là, công tác kiểm tra, kiểm soát, cấp và thu hồi giấy phép sử dụng, khai thác tài nguyên 
biển,… chậm được triển khai trong lĩnh vực quản lý tài nguyên biển.

Năm là, trong mô hình phát triển các khu kinh tế ven biển nói riêng và kinh tế biển nói chung 
đều thiếu “đầu tàu” không áp dụng các quy luật “lan tỏa” trong phát triển dẫn đến thể chế chưa rõ 
ràng và đẳng cấp chưa tương xứng, đẳng cấp công nghệ với các khu kinh tế biển thấp, không hấp 
dẫn các nhà đầu tư quốc tế lớn.
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4.3.2. Nguyên nhân khách quan

Biển Đông là nơi xảy ra tranh chấp biển đảo kéo dài, phức tạp và khó lường do các tuyên 
bố đơn phương và hành động thiếu trách nhiệm, thiếu thượng tôn pháp luật của các cường quyền 
nước lớn.

5. CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

5.1. Tăng cường luật pháp, chính sách về phát triển kinh tế biển

Cần áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về tài chính thu hút đầu tư và ưu tiên phát triển 
kinh tế biển theo hướng bền vững: áp dụng các mô hình kinh tế bền vững (du lịch sinh thái, nông 
- lâm nghiệp sinh thái, khai khoáng sạch, thủ công nghiệp sạch…) để giảm tổn thất tài nguyên và 
giảm chất thải và suy thoái môi trường; bổ sung các chi phí TN - MT vào chi phí sản xuất; các hình 
thức xử phạt các hành vi gây tổn hại đến TN - MT như đánh bắt bằng mìn, điện, chặt phá RNM…

Cần có các chính sách giảm thuế cho các lĩnh vực kinh tế ít gây tổn hại đến TN - MT biển, 
thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường từ nước ngoài. Đồng thời cần tăng 
cường, củng cố các phong tục, luật lệ truyền thống, hương ước tốt ở địa phương, nâng cao nhận 
thức người dân về giá trị và chức năng, cách thức khai thác, sử dụng bền vững TN - MT biển.

5.2. Quản lý tài nguyên - môi trường dựa vào cộng đồng

Khi áp dụng phương pháp quản lý TN - MT dựa vào cộng đồng đối với vùng, trước hết cần 
triển khai đề án áp dụng mô hình quản lý, bảo vệ các HST RNM vào hội nuôi trồng thủy sản, hội 
đánh bắt thủy sản, hội cựu chiến binh, phụ nữ… Trên cơ sở thành công của đề án này, triển khai 
mở rộng việc quản lý dựa vào cộng đồng đối với các dạng tài nguyên khác.

Quản lý dựa vào cộng đồng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng tham gia trên 
cơ sở thỏa thuận và quy định rõ ràng vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và quyền hạn.

Ngoài ra, cần lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ tài nguyên vào giảng dạy trong các cấp 
học. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi sáng tác, hội diễn nghệ thuật về bảo vệ nguồn tài 
nguyên.

5.3. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường có trọng tâm, trọng điểm, giải 
quyết dứt điểm những nội dung, vấn đề nóng, bức xúc về môi trường, thông qua đó cập nhật những 
quy định mới về BVMT, hướng dẫn cho các địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về 
môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, tiếp tục củng cố, hoàn 
thiện cơ cấu tổ chức về BVMT từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt, sớm bổ sung chức năng 
thanh tra chuyên ngành cho Chi cục BVMT, tăng cường biên chế cán bộ quản lý môi trường cho 
cấp huyện, xã để đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời gian tới.

5.4. Giải pháp về khoa học công nghệ cho phát triển bền vững kinh tế biển

Tiến hành xây dựng và duy trì hoạt động các trạm quan trắc và giám sát TN - MT, tai biến 
nhằm giám sát chất lượng môi trường, biến động các HST, nơi cư trú (habitat), nguồn gen...; xây 
dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu, web hóa đáp ứng yêu cầu sử dụng hợp lý TN - MT và PTBV các 
vùng biển Việt Nam.
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Nghiên cứu các xu hướng biến động TN - MT biển và ven biển. Dựa trên các báo cáo: đánh 
giá tác động môi trường, hiện trạng môi trường hàng năm, điều tra chất lượng và trữ lượng của tài 
nguyên, hiện trạng sử dụng tài nguyên, niên giám thống kê, các kết quả nghiên cứu về TN - MT, 
thiên tai (dâng cao mực nước biển, bão, lũ...) để xác định các xu thế biến động và dự báo biến động 
về TN - MT và xung đột môi trường, làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch sử dụng bền vững, 
phân vùng theo tính dễ bị tổn thương, quản lý, quy hoạch và ban hành các chính sách liên quan 
đến sử dụng hợp lý. 

Nghiên cứu và triển khai các mô hình sử dụng bền vững TN - MT biển và ven biển như: mô 
hình du lịch sinh thái, mô hình nuôi trồng thủy sản sinh thái, mô hình nông nghiệp sinh thái… 

5.5. Giải pháp tuyên truyền và giáo dục

Dân cư sinh sống tại các vùng biển Việt Nam phần lớn dựa vào khai thác và sử dụng các tài 
nguyên biển và ven biển. Đồng thời, các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên lại tác động 
trực tiếp đến TN - MT các vùng biển. Do đó, giải pháp tuyên truyền và giáo dục đối với người dân 
trong khu vực về sử dụng hợp lý các tài nguyên và bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí 
hậu, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, giảm MĐTT là một trong những giải pháp rất quan 
trọng. Giáo dục mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở nhận thức được tầm 
quan trọng của TN - MT trước hết vì cuộc sống của chính bản thân mình và cộng đồng xung quanh. 

Cần phát hiện kịp thời và thường xuyên công khai các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường của những cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nhằm tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với những hành vi đó.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ hội 
cấp xã, huyện, tỉnh về kiến thức, kỹ năng sử dụng bền vững TN - MT, bảo vệ môi trường, bảo tồn 
tự nhiên, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... 

     5.6. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh 
trên biển vững mạnh

Việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực ven biển, trên biển và các đảo phải 
tuân thủ các yêu cầu đặt ra trong kế hoạch tổng thể của khu vực phòng thủ địa phương, phải mang 
tính hệ thống, bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa biển, đảo với đất liền; kết hợp chặt chẽ giữa thế 
trận “tĩnh” của đảo và bờ với thế “động” của lực lượng tác chiến cơ động trên biển tạo nên thế trận 
liên hoàn, vững chắc. 

Trang bị kỹ thuật phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội phải phù hợp với hệ thống trang bị 
kỹ thuật quốc phòng - an ninh trong hệ thống các cụm lực lượng trên biển, thực hiện kiểm soát, 
giám sát, báo động, chi viện, hỗ trợ nhau trong đấu tranh phòng chống các hoạt động xâm phạm 
chủ quyền, lợi ích quốc gia.  

Xây dựng  lực lượng kiểm ngư đủ mạnh để bảo vệ việc khai thác, đánh bắt hải sản của ngư 
dân trên biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển; đồng thời kiểm tra, giám 
sát, phát hiện, ngăn chặn các hành động khai thác hải sản trái phép của nước ngoài trên vùng biển 
của Việt Nam. 
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 6. KẾT LUẬN

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc,  có vị trí đặc biệt quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Phát huy lợi 
thế, khai thác tiềm năng thế mạnh kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu 
và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và 
cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính 
trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ vững độc lập, 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc nói chung, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nước ta thực sự trở thành quốc gia mạnh về 
biển, làm giàu từ biển.
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Tóm tắt: Từ kinh nghiệm phát triển các chuỗi giá trị nông sản của một số quốc gia trên thế giới, cho thấy 
để phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, Việt Nam cần lưu ý một số bài học như:  Trước hết cần đánh 
giá và lựa chọn nông sản có lợi thế cạnh tranh; Việt Nam cần hướng tới thị trường nông sản giá trị cao 
bao gồm cả thị trường trong nước và xuất khẩu - nơi mà đòi hỏi nghiêm ngặt hơn về đáp ứng tiêu chuẩn 
chất lượng sản phẩm nhưng người tiêu dùng cũng sẵn lòng trả giá cao hơn; Cần xác định rõ sản phẩm 
cuối cùng muốn hướng tới; Cần nhận thức rõ giá trị gia tăng được tạo ra ở tất cả các khâu dọc theo chuỗi 
chứ không chỉ ở riêng một khâu nào đó, từ đó nâng cấp ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị; Nhà nước cần 
thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy mối liên kết 4 nhà, trong đó đặc biệt khuyến khích khu vực doanh 
nghiệp tư nhân. 

Từ khóa: Hội nhập, Chuỗi giá trị nông sản, Kinh nghiệm thế giới, Bài học cho Việt Nam

Abtract: Experiences in development of agricultural value chains in some countries show that in order 
to develop agricultural value chains, Vietnam should pay attention to learn from some lessons, such as: 
Evaluate and select products with advantages; Vietnam also to target high-value agricultural markets, 
include domestic markets as well as export - where needs more strict quality standards, but consumers 
are also willing to pay higher prices; It is necessary to clearly identify the final product to be aimed at; It 
is very important to be aware that the value added generated at all stages along the chain, not just at one 
stage, so that, it is necessary to upgrade at all stages; The Government needs to implement measures to 
promote the linkages of 4 stakeholders, especially encourage participation of private enterprises. 

Keywords: International integration, Agricultural Value chains, the world’s experiences, lessons for 
Vietnam

1. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

Từ sau thập niên 1970s, nền kinh tế thế giới đi theo xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu 
rộng. Từ đó thúc đẩy các quốc gia tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế để có thể tận dụng các cơ  
hội cho sự phát triển kinh tế quốc gia đồng thời giảm đi khoảng cách phát triển và khoảng cách 
về khoa học -  công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế cũng làm hình thành nên các phương thức kết hợp sản xuất, hợp tác và trao đổi hàng hóa 
giữa các quốc gia với nhau được mô tả như các chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị là toàn bộ những hoạt 
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động cần thiết để đưa một sản phẩm hay dịch vụ từ khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác 
nhau (liên quan đến việc kết hợp giữa chuyển hóa vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất), đưa 
đến người tiêu dùng sau cùng, và bố trí/thải bỏ sau sử dụng. 

Nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất chủ yếu của bất kỳ quốc gia nào, nhất 
là quốc gia đang phát triển. “Chuỗi giá trị nông sản bao gồm các hoạt động diễn ra ở các cấp độ 
khác nhau (nông trại, nông thôn và thành thị), bắt đầu với việc cung ứng đầu vào, sản xuất, xử lý, 
chế biến sản phẩm, phân phối và tái chế. Khi sản phẩm đi qua hàng loạt các giai đoạn khác nhau 
đó, các giao dịch diễn ra giữa các tác nhân của chuỗi, tiền và thông tin được trao đổi và giá trị tăng 
dần” (Da Silva and De Suza Filho, 2007; UNIDO, 2009). Toàn cầu hóa tạo cơ hội cho nông sản 
của các vùng, địa phương, quốc gia tham gia vào thị trường quốc tế, đứng vào chuỗi giá trị nông 
sản toàn cầu; Từ đó tạo cơ hội để gia tăng thu nhập cho người tham gia, cho vùng, địa phương và 
cho quốc gia.  Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng đặt ra nhiều thách thức hơn, nhất là đối với các nước 
đang phát triển, bởi vì khi chuỗi giá trị nông sản được hình thành xuyên biên giới, có thể những 
người dân ở các quốc gia nghèo sẽ bị nhấn chìm bởi không thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra 
trong luật chơi chung.

Để tồn tại và phát triển,  quốc gia cần phải xác định được những chuỗi giá trị có lợi thế để 
phát triển; đồng thời phải có các chính sách, sự đầu tư thích đáng (về tài chính, cơ sở hạ tầng, công 
nghệ,…) để phát triển chuỗi giá trị đã lựa chọn. Từ đó mới có thể tận dụng được những cơ hội mà 
toàn cầu hóa mang lại thay vì bị nhấn chìm trong đó.

2. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

(1) Bài học từ nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị gạo ở Thái Lan

Thái Lan có lịch sử xuất khẩu lúa gạo từ năm 1851 và hiện nay là một trong những nước xuất 
khẩu gạo đứng đầu thế giới cùng với Ấn Độ và Việt Nam. Diện tích trồng lúa của Thái Lan năm 
2018 đạt 9,2 triệu ha, với tổng sản lượng gạo xuất khẩu đạt 11,09 triệu tấn và tổng giá trị đạt 5,6 
tỷ USD, giá 507 USD/tấn (so với Việt Nam là 7,5 triệu ha, sản lượng xuất khẩu hơn 6 triệu tấn 
với mức giá 502 USD/tấn, thu về trên 3,03 tỷ USD). Ngay từ giai đoạn những năm trị vì của nhà 
vua Rama V (giai đoạn 1868-1910), nhà vua đã đặt những ưu tiên hàng đầu đối với các chính sách 
liên quan đến sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, chú trọng hỗ trợ sản xuất và cải thiện chất lượng gạo 
bằng việc cải cơ sở hạ tầng thủy lợi, cơ giới hóa đồng ruộng,  nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
công nghệ, hỗ trợ thương mại,… với phương châm: “Chính sách của hoàng gia duy trì nghề sản 
xuất gạo là truyền thống mang tính di sản của Thái Lan và là nền tảng cho sự phát triển bền vững 
của đất nước” .  Từ thập niên 1990, sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị có sự thay đổi mạnh mẽ ở 
Thái Lan nói riêng cũng như ở khắp châu Á nói chung. Tuy nhiên ở Thái Lan có sự khác biệt đó là 
“chuỗi giá trị lúa gạo ở Thái lan là một tập hợp các dòng chảy hơn là một chuỗi tổng hợp mọi loại 
lúa gạo duy nhất”, từ đó ngành lúa gạo của Thái Lan đi vào quản lý nâng cấp theo từng chuỗi giá trị 
lúa gạo cụ thể được phân theo phẩm cấp khác nhau nhằm đáp ứng các thị trường khác nhau. Đồng 
thời Thái Lan cũng không ngừng tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng lúa gạo.Đó chính là 
cơ sở cho sự thành công của ngành lúa gạo Thái Lan. Kinh nghiệm của Thái Lan trong phát triển 
chuỗi giá trị lúa gạo đã chỉ ra những yếu tố đóng góp cho sự thành công của ngành lúa gạo trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là:
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+ Nhận thức rõ những thách thức trong phát triển các chuỗi lúa gạo đó là: làm thế nào để duy 
trì được ưu thế của gạo Thái trên thị trường thế giới, tăng thu nhập cho các tác nhân dọc theo chuỗi 
thị trường, giảm chi phí, tăng năng suất, và tăng giá trị. 

+ Đặt ra câu hỏi làm thế nào để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế, từ 
đó ngành lúa gạo Thái Lan đã phân chia thành các thứ hạng gạo khác nhau, sau đó tách biệt từng 
chuỗi và bắt đầu từ khi sản xuất đến thu hoạch, chế biến, lưu giữ, bảo quản, lưu thông đến từng 
nhóm người tiêu dùng khác nhau. Đây chính là cách làm khác biệt của Thái Lan so với các quốc 
gia khác trong phát triển sản xuất gạo theo chuỗi giá trị. 

+ Thực hiện các chính sách nâng cấp chuỗi giá trị ở tất cả các khâu dọc theo các chuỗi giá 
trị. Cụ thể là: Ở khâu sản xuất, giải pháp được tập trung vào việc tăng năng suất và chất lượng sản 
phẩm nhờ vào giải pháp về giống và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; Ở khâu thu hoạch và chế 
biến được áp dụng hàng loạt các cải cách để đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt; Ở 
khâu lưu thông thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí lưu thông, đồng thời nhà nước hỗ trợ các 
nhà xuất khẩu bằng việc nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường kịp thời.

(2) Bài học từ Australia trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản

 Mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp của Australia được đề ra rất rõ ràng đó là hướng tới 
phát triển các chuỗi giá trị nông sản với mục tiêu tạo ra sản phẩm cuối cùng cung cấp ra thị trường 
phải có chất lượng cao và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Một trong những hoạt động thiết yếu để đảm bảo điều này chính là ứng dụng công nghệ cao 
vào tất cả các khâu của chuỗi giá trị: từ khâu cung cấp giống, các đầu vào sản xuất cho đến phương 
pháp canh tác, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, chế biến, bao bì, bảo quản, vận chuyển, thị trường. 
Để thực hiện điều này, ngành nông nghiệp Australia tập trung thực hiện tốt hai mục tiêu đó là thực 
hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và thực hiện quy trình chế biến tốt (GMP). 

+ Đối với việc thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP): Nông dân thực hiện 
nghiêm chỉnh quy trình GAP trong từng công đoạn sản xuất đối với từng loại cây, con để luôn đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các nhu cầu về chất lượng cũng như về số lượng của các 
nhà cung ứng và của người tiêu dùng. Để thực hiện điều này, Australia tập trung vào các chính 
sách về giống và kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng vật tư nông nghiệp như các loại thuốc bảo 
vệ thực vật và thuốc thú y. Đối với việc sử dụng giống cây trồng/vật nuôi Australia cũng cho phép 
sở hữu tư nhân về giống từ đó giúp thúc đẩy đầu tư nghiên cứu giống mới có chất lượng tốt. Đối 
với sử dụng vật hóa chất trong nông nghiệp: được quản lý và kiểm soát bởi cơ quan  của chính phủ 
chuyên về quản lý các loại sản phẩm hóa chất sử dụng trọng trồng trọt và chăn nuôi (APVMA). 
Việc đăng ký tất cả các loại hóa chất này vào thị trường Australia bắt buộc phải thông qua cơ quan 
này. Mỗi hóa chất hoặc thuốc BVTV, thuốc thú y phải được đăng ký cho một mẫu sử dụng cụ thể. 

+ Đối với thực hiện chế biến tốt (GMP): Để tối đa hóa hiệu quả kinh tế cho nông dân và các 
thành phần trong chuỗi giá trị như thương nhân, bán sỉ, bán lẻ... đều phải cùng duy trì chất lượng 
qua tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng, nhưng quan trọng và chủ yếu nhất chính là công nghệ 
sau thu hoạch. Quản lý sau thu hoạch và kiểm tra chất lượng sản phẩm đều do chuyên gia các 
ngành nghề đảm nhiệm. Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đều được đóng gói cẩn thận và dễ 
dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ. 
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 (3) Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp dựathực hiện hợp đồng ở Indonesia

Ngành nông nghiệp  Indonesia phát triển và mang lại hiệu quả cao chính là nhờ vào việc thực 
hiện các hợp đồng nông nghiệp. Hợp đồng nông nghiệp là hình thức liên kết dọc trong chuỗi giá 
trị nông sản, đó là sự thỏa thuận giữa nông dân và cơ sở chế biến hoặc người kinh doanh nông sản 
về việc tiêu thụ nông sản trong tương lai. Hợp đồng nông nghiệp là một cấu trúc quản lý mà ở đó 
sẽ tối thiểu hóa được các chi phí giao dịch trong sản xuất và trong lưu thông, như các chi phí vật 
tư nông nghiệp sẽ được giảm thiểu khi nhà cung ứng có thể cung ứng cho nông dân mà họ ký hợp 
đồng mà không cần qua trung gian nào khác; hay chi phí thu hoạch, chi phí bảo quản, chế biến, chi 
phí đàm phán, chi phí thông hành, … sẽ được cắt giảm khi được làm theo số lượng lớn theo hợp 
đồng,… Bên cạnh đó, việc thực hiện các cam kết hợp đồng giữa nhà sản xuất với  nhà cung ứng  
còn tạo điều kiện để người sản xuất thực hiện sản xuất sản phẩm theo đúng yêu cầu mà nhà cung 
ứng đặt ra về số lượng và về chất lượng sản phẩm. Với việc đảm bảo được số lượng, chất lượng 
sản phẩm và việc tối thiểu hóa các chi phí sản xuất giúp cho sản phẩm nông sản của Indonesia có 
lợi thế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. 

(4) Kinh nghiệm phát triển chuỗi rau và hoa quả ở Samoa

Trong sự phát triển của các chuỗi giá trị rau và quả đại diện của Samoa, nghiên cứu trường 
hợp đối với đu đủ và trái sa kê, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Đối với cây ăn quả, các thị trường 
xuất khẩu có tiềm năng tạo ra có hội cho việc tăng thu nhập cho người sản xuất. Tuy nhiên, những 
có hội này lại bị hạn chế bởi một số yếu tố như: (1) Thiếu số lượng sản phẩm có chất lượng phù 
hợp để có thể lựa chọn vận chuyển đường biển - cách vận chuyển giúp giảm đáng kể chi phí; (2) 
Thiếu năng lực để xử lý quả cho xuất khẩu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ hội từ thị trường 
nội địa có thể giúp tăng thu nhập trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, cần giải quyết các rào cản liên 
quan đến xuất khẩu.

(5) Kinh nghiệm của Moldova trong phát triển chuỗi giá trị rau quả

Moldova thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã bộc lộ một số thách thức đòi 
hỏi quốc gia này phải tái cấu trúc các thể chế khu vực hoàn toàn, “chuyển từ sản xuất định hướng 
bởi cung sang định hướng bởi cầu”.  Để tăng tính cạnh tranh của ngành rau quả giá trị cao, cần 
hiểu sâu sắc về các đặc tính và những điểm yếu của các chuỗi giá trị cụ thể. Chính phủ và khu vực 
tư nhân của Moldova xác định các biện pháp để tối thiểu hóa các rào cản và cải thiện môi trường 
cho đầu tư tư nhân, vì vậy giúp tăng khả năng cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng của khu vực tư 
nhân, từ đó cho phép họ giữ vai trò lớn hơn đối với tăng trưởng kinh tế của Moldova. Các rào cản 
được xác định bao gồm:

Về thị trường: thiếu thông tin, phụ thuộc lớn vào một vài nhãn hiệu, mạng lưới thị trường 
bán buôn trong nước có giới hạn và hoạt động không hiệu quả, thiếu thông tin giá cả thị trường, 
chi phí đầu vào cao tương đối so với thế giới, thiếu sự hiểu biết và sự đánh giá về tiêu chuẩn và 
yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là ở những người nông dân và nhà sản xuất nhỏ, thiếu 
chiến lược nhãn hiệu quốc gia; 

Về phía quản lý của chính phủ: thiếu tiêu chuẩn mà cụ thể là các yêu cầu của hàng hóa xuất 
khẩu, thiếu tầm nhìn chiến lược về quy mô ngành, và chiến lược mục tiêu để xúc tiến nông nghiệp 
giá trị cao trong thị trường quốc tế, chi phí giao dịch để chuyển hàng hóa tới nơi tiêu thụ cuối cùng 
cao, hệ thống giao thông kém, nhất là giao thông nông thôn; 
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Về thể chế: các dịch vụ khuyến nông có sẵn nhưng thiếu bền vững, thiếu sự hợp tác, thiếu 
nghiên cứu và phát triển giống cho sản xuất nông nghiệp giá trị cao, hạn chế trong tiếp cận đất đai 
và các phương tiện kiểm định sản phẩm, hệ thống thủy lợi kém, thiếu xúc tiến và tiếp cận tín dụng; 

Về con người, thiếu hụt cả lao động lành nghề và không lành nghề, không có chiến lược rõ ràng 
trong giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, thiếu sự hợp tác giữa các nhà sản xuất dọc theo chuỗi.

3. BÀI HỌC CHO VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

3.1. Sơ lược về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng hội nhập chung của toàn thế giới. Kể từ năm 1986, 
đánh dấu thời điểm Việt Nam thực hiện mở cửa nền kinh tế, nhiều quan hệ hợp tác song phương và 
đa phương với các tổ chức quốc tế và với các quốc gia trên thế giới được ký kết. Cụ thể là, 

+ Năm 1993, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với 3 định chế tài chính quốc tế là Ngân 
hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); 

+ Năm 1994 Việt Nam xóa bỏ cấm vận và thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường với 
Hoa Kỳ; 

+ Ngày 28/7/1995 Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế  ASEAN; 

+ Năm 1997 Việt Nam tham gia diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC); 

+ Tháng 7/2000 Việt Nam ký Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ; Năm 
2007 Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO; 

+ Năm 2014 Việt Nam hoàn thành đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, với 
Liên minh Hải quan Nga-Belarusia-Kazakhstan; 

+ Năm 2015 Việt Nam kết thúc đàm phán TPP và Hiệp định thương mại tự do với EU.

Đối với nông nghiệp Việt Nam, trong báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện các cam kết hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” đã chỉ ra những nhóm ngành Việt Nam có lợi thế cao, lợi thế 
trung bình và ít lợi thế khi tham gia vào thị trường toàn cầu, đó là:

Nhóm 1: Những sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế cao là lúa gạo, cà phê, cao su, hạt điều, hồ 
tiêu, lâm sản và thủy sản thì sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn và có cơ hội mở rộng thị trường 
nhờ những lợi thế về điều kiện tự nhiên mang lại.

Nhóm 2: Những sản phẩm có lợi thế trung bình  là rau quả và sản xuất muối sẽ có có hội mở 
rộng thị trường nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn như  về chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt hay không, thách thức về công nghệ bảo 
quản và chế biến cũng chi phí vận chuyển.

Nhóm 3: Những sản phẩm ít lợi thế và khả năng cạnh tranh thấp là chăn nuôi trâu bò, ngành 
mía đường và ngành bông. Những ngành này có lợi thế thấp so với nhiều quốc gia, đặc biệt là so 
với các quốc gia phát triển  - nơi có quy mô sản xuất lớn và công nghệ hiện đại. Vì vậy những sản 
phẩm này sẽ có khả năng bị tác động mạnh bởi hội nhập kinh tế quốc tế, sẽ bị cạnh tranh gay gắt 
ngay cả trên thị trường nội địa.
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Dựa vào sự phân loại các nhóm sản phẩm theo lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác cho 
thấy, Việt Nam có thể lựa chọn những sản phẩm thuộc nhóm 1 để đầu tư phát triển theo chuỗi giá 
trị nhằm tận dụng những lợi thế từ hội nhập mang lại. Đối với nhóm 2 là những sản phẩm có mức 
lợi thế trung bình, để gia nhập thị trường quốc tế cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, phẩm 
cấp của sản phẩm cũng như giảm thiểu hao hụt và cắt giảm chi phí. Đối với những sản phẩm nhóm 
3 có lợi thế thấp hơn so với các nước khác thì cách tốt nhất là khai thác thị trường trong nước bởi 
việc đáp ứng thị trường trong nước trước tiên là giúp giảm thiểu được các chi phí lưu thông so với 
những sản phẩm nhập nội, hơn nữa dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn. 

3.2. Một số hạn chế của các chuỗi giá trị nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Xem xét dưới góc độ từng khâu của chuỗi giá trị và mối liên kết giữa các khâu cho thấy một 
số hạn chế phổ biến trong các chuỗi giá trị nông sản Việt Nam hiện nay là:

+ Tại khâu cung cấp đầu vào còn thể hiện tính thiếu kiểm soát về chất lượng cũng như kỹ 
thuật sử dụng, nhất là đối với các sản phẩm như lúa gạo, rau, quả. Ở khâu chọn và ứng dụng giống 
mới trong sản xuất đã được nhiều địa phương quan tâm đầu tư nghiên cứu chọn lọc những giống 
tối ưu nhất, tuy nhiên do sản xuất mang tính manh mún nên việc lựa chọn đầu giống cây trồng và 
vật nuôi nông dân cũng manh mún và tự phát. Điều này ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng 
sản phẩm, cũng như gây lãng phí trong đầu tư. Từ đó làm giảm đáng kể hiệu quả sản xuất. 

+ Tại khâu sản xuất thể hiện phổ biến tính quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún  và tự phát và 
thiếu tuân thủ quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Tính quy mô nhỏ lẻ trong sản xuất dẫn đến 
những khó khăn trong áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng cơ giới hóa dẫn đến tăng chi phí sản 
xuất, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Việc sản xuất manh mún cũng gây khó khăn 
trong việc đáp ứng nhu cầu của bên mua (các doanh nghiệp) về số lượng và chất lượng sản phẩm, 
cũng như đáp ứng về thời gian (tính kịp thời).

+ Tại khâu thu hoạch và lưu thông thể hiện tính thô sơ, thủ công, thiếu đầu tư công nghệ, 
trang thiết bị hiện đại. Thiếu đầu tư cho nâng cấp công nghệ và quy mô vào các khâu thu hoạch, 
sơ chế, chế biến, bảo quản là nguyên nhân của tình trạng xuất khẩu thô với giá trị thấp và tỷ lệ hao 
hụt cao. Cụ thể như: Ngành lúa gạo có tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch khoảng 9-17% (cao nhất khu vực 
châu Á), quả tổn thất khoảng 25%, rau tổn thất khoảng 30% (So với Ấn độ là 3-3,5%, Bangladesh 
7%, Indonesia 6-17%, …. Với tỷ lệ tổn thất cao như vậy dẫn đến thiệt hại kinh tế khoảng 3000 tỷ 
mỗi năm. 

+ Người tiêu dùng Việt có nhiều lựa chọn và có thông tin minh bạch của nông sản nhập khẩu 
nhưng lại thiếu thông tin của những nông sản Việt Nam. Những hạn chế trong khâu sơ chế, bảo 
quản, đóng gói, giám sát chất lượng sản phẩm, cũng như khâu quảng bá, giới thiệu sản phẩm của 
hầu hết các nhà kinh doanh nông sản thực phẩm làm cho nông sản Việt Nam khi ra thị trường (nội 
địa) bị thiếu thông tin về sản phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tới người tiêu dùng. Vì 
vậy, càng làm cho nông sản thực phẩm của Việt Nam kém khả năng cạnh tranh hơn ngay trên thị 
trường nội địa. Từ yếu kém này dẫn đến một số nông sản thực phẩm có danh tiếng còn bị lấn át bởi 
hàng giả. Điều này vừa gây thiệt hại cho người tiêu dùng, vừa gây tổn thất kinh tế cho các doanh 
nghiệp, các tác nhân của chuỗi giá trị, đồng thời gây tổn thất cho nền kinh tế nói chung.   

+ Các mối liên kết 4 nhà (Nhà nông - Nhà kinh doanh - Nhà nước - Nhà khoa học) chưa 
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thực sự mang lại hiệu quả. Hiện tượng nhà nông gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm là rất phổ 
biến, “được mùa mất giá”, chao đảo trước  những cú sốc (như dịch bệnh, thiên tai); Hiện tượng 
Nhà Doanh nghiệp thiếu vùng nguyên liệu, thiếu vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng và thiếu thông tin về 
thị trường quốc tế cũng rất phổ biến; Nhà khoa học thì khó khăn trong việc chuyển giao sản phẩm 
nghiên cứu KHCN,… điều này cho thấy những kết nối 4 nhà còn chưa thực sự rõ rệt. Thực tế cho 
thấy: Tỷ lệ bán nông sản qua hợp đồng chỉ đạt dưới 30% tổng sản lượng và tỷ lệ thành công của 
các  hợp đồng chỉ đạt 20-30%. Các đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển các chuỗi giá trị tập 
trung nhiều vào khâu sản xuất, thiếu tương xứng với những hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp cũng 
như những hỗ trợ cho các tác nhân ở các khâu khác của chuỗi giá trị. 

3.3. Một số bài học về phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Từ kinh nghiệm trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản của một số nước trên thế giới cũng 
như thực trạng tồn tại của chuỗi giá trị nông sản Việt Nam, để phát triển các chuỗi giá trị nông sản 
đáp ứng nhu cầu hội nhập, Việt Nam cần lưu ý một số bài học sau:

- Đánh giá và lựa chọn nông sản có lợi thế cạnh tranh để đầu tư và phát triển theo chuỗi giá 
trị: Tính cạnh tranh được thể hiện ở việc có khả năng đáp ứng các nhu cầu của thị trường về số 
lượng, chất lượng, thời gian và giá thành. Để đáp ứng những yêu cầu này, trước hết quốc gia cần 
lựa chọn phát triển chuỗi có lợi thế cạnh tranh với việc xác định cụ thể sản phẩm cuối cùng muốn 
cung cấp ra thị trường. Việc dựa trên những lợi thế cạnh tranh sẽ giúp vùng, quốc gia thuận lợi hơn 
nhiều trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

- Việt Nam cần hướng tới thị trường nông sản giá trị cao: bao gồm cả thị trường trong nước 
và xuất khẩu. Điều này là tất yếu vì khi nền kinh tế xã hội càng phát triển, nhận thức của người tiêu 
dùng trong nước ngày càng tăng, vì vậy họ sẽ sẵn lòng trả giá cao để được tiêu dùng nông sản thực 
phẩm an toàn. Bên cạnh đó nông sản nhập khẩu đạt chuẩn lại luôn sẵn có cho người tiêu dùng lựa 
chọn, vì vậy, nếu nông sản Việt Nam không hướng tới thị trường nông sản giá trị cao sẽ có nguy 
cơ thua ngay trên sân nhà. Hơn nữa, sản xuất nông sản giá trị cao cũng là tìm đường cho nông sản 
Việt Nam tiếp cận tới các thị trường khó tính, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhưng 
đồng thời cũng là nơi mà người tiêu dùng sẵn lòng trả giá cao cho sản phẩm đạt chuẩn.

-  Xác định rõ sản phẩm cuối cùng muốn hướng tới, từ đó tách biệt từng chuỗi giá trị sản 
phẩm lựa chọn: Từ kinh nghiệm của Thái Lan cho thấy việc xây dựng chuỗi giá trị gạo thành công 
cần dựa trên việc tách biệt cụ thể từng loại gạo - sản phẩm cuối cùng muốn cung cấp ra thị trường, 
từ đó nâng cấp các khâu dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm đó. Việc này không có nghĩa là phát triển 
một chuỗi duy nhất mà ngược lại cho phép phát triển nhiều chuỗi khác nhau nhằm đáp ứng các 
nhu cầu khác nhau của thị trường. 

- Cần nhận thức rõ giá trị gia tăng được tạo ra ở tất cả các khâu dọc theo chuỗi chứ không 
chỉ ở riêng một khâu nào đó. Từ khâu lựa chọn giống và các vật tư sản xuất cho đến lựa và tuân 
thủ quy trình thực hành nông nghiệp tốt nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao; 
cho đến khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến và khâu thương mại đều cần chú trọng thực hiện các giải 
pháp nhằm vừa duy trì chất lượng sản phẩm, vừa giảm thiểu chi phí giúp đáp ứng tốt các nhu cầu 
của thị trường về số lượng, chất lượng, thời gian và thông tin của sản phẩm. Từ đó góp phần tạo 
ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. 
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 - Đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực của các tác nhân dọc theo chuỗi giá trị đã lựa 
chọn: Nâng cao chất lượng sản phẩm cần được thực hiện ở tất cả các khâu dọc theo chuỗi giá trị. 
Vì vậy, các tác nhân trong dọc các khâu của chuỗi cần được đào tạo để nâng cao nhận thức và kỹ 
năng thực hành; cũng như cần được đầu tư để xây dựng năng lực nói chung.

- Cần thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy mối liên kết 4 nhà, trong đó đặc biệt có chính 
sách khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân tham gia và giữ vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị 
nông sản: Đối với các chuỗi giá trị nông sản, Doanh nghiệp đã được chứng minh giữ vai trò 
dẫn dắt chuỗi. Vì vậy một chuỗi có thể phát triển hay không, mối liên kết 4 nhà có hiệu quả hay 
không chính là nằm ở vai trò của Doanh nghiệp trong chuỗi như thế nào. Hiện nay các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông sản có thể đang gặp một hoặc nhiều trong những 
rào cản sau: thiếu đất đai hoặc thiếu cơ chế tích tụ đất đai cho xây dựng vùng nguyên liệu, thiếu 
vốn, thiếu nguồn lao động có kỹ năng và tác phong công nghiệp, thiếu thông tin thị trường, … 
Vì vậy, để Nhà doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng của mình thì cần có giải pháp giải quyết 
các hạn chế trên.

- Vai trò của nhà nước cần có hiệu quả ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị:  Bao gồm các 
hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng (như hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông); nghiên cứu, chọn 
lọc, cấp quyền sở hữu trí tuệ, và cho phép tư nhân sở hữu giống cây trồng, vật nuôi; Đào tạo lực 
lượng (các hoạt động khuyến nông, đào tạo chính quy tại trường học); xây dựng môi trường pháp 
lý (như hệ thống tiêu chuẩn giám sát chất lượng sản phẩm, cơ chế hỗ trợ vốn, cơ chế tích tụ ruộng 
đất, cấp văn bằng sở hữu trí tuệ,chế tài đối với các vi phạm hợp đồng nông nghiệp,…); Hợp tác với 
các quốc gia trên thế giới;Nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường;…
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG, THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
NỀN NÔNG NGHIỆP XANH VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

 

Trần Thị Thanh Thủy*

TÓM TẮT: Mỗi quốc gia đều có những lợi thế nhất định, có những chính sách khác nhau để phát triển nền 
nông nghiệp xanh. Vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm 
phát triển nền nông nghiệp xanh ở một số nước trên thế giới để tìm ra cách thức xây dựng và thực hiện 
các chính sách hiệu quả hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp xanh cho Việt Nam là thực sự cần thiết, được 
tác giả thể hiện rõ trong bài báo.

Từ khóa: Kinh nghiệm, Chính sách, Nông nghiệp xanh

ĐẶT VẤN ĐỀ

Mô hình tăng trưởng hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam cần dựa trên quá trình tái cơ 
cấu các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Qua đó, nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, 
sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền 
vững. Từ đó, khắc phục những khuyết tật, hạn chế nảy sinh trong các quá trình kinh tế; xây dựng 
một cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng xanh. Trong quá trình đó, tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng xanh trong nông nghiệp hay xây dựng một nền nông 
nghiệp xanh để hướng tới sự phát triển bền vững được coi là nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam. 
Để xây dựng được một nền nông nghiệp xanh, Việt Nam phải xây dựng và thực thi được một hệ 
thống các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp theo hướng xanh hóa. Các chính sách 
này đã được tác giả tham khảo từ kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách phát triển 
nền nông nghiệp xanh của các nước OECD, đặc biệt là Đan Mạch và Hàn Quốc.

1. CHÍNH SÁCH TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC NƯỚC OECD

Hiện nay thuật ngữ “tăng trưởng xanh” đã có nhiều nhà thiết lập chính sách biết đến, tuy vậy 
phần lớn các nước trong OECD chưa có chiến lược phát triển nông nghiệp xanh. Rất nhiều nước 
có chính sách nông nghiệp riêng theo cách hiểu của mình. Nhiều nước cho thấy không có sự hợp 
tác giữa các bộ ngành trong việc xây dựng chính sách và thực hiện. Nhiều nước coi “tăng trưởng 
xanh” và “phát triển bền vững” là một, có thể thay thế được cho nhau.

*  Trường Đại học Vinh, Vinh, Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Trần Thị Thanh Thủy. Tel: +84983676450 - E-mail address: 
thuydtc202@yahoo.com
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Chỉ có một số sáng kiến và chính sách có mục tiêu phù hợp với khái niệm tăng trưởng xanh 
trong nông nghiệp. Nhiều chính sách đã được soạn trước khi có chiến lược tăng trưởng xanh của 
OECD. Ở các nước thành viên EU, sáng kiến tăng trưởng nông nghiệp xanh là một phần của 
Chương trình quốc gia về phát triển nông thôn 2007-2013. Sáng kiến chính sách tăng trưởng nông 
nghiệp xanh bao gồm một dải chính sách rất rộng. Trong một số nước, sáng kiến “xanh” là chủ 
yếu, ít đề cập đến “tăng trưởng”. Hầu hết các nước tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng năng 
lượng để giảm phát thải khí Cacbon từ khu vực nông nghiệp. Sự quan tâm của các nước đến tăng 
trưởng nông nghiệp xanh khác nhau, song các nước đồng tình với quan điểm: Sản xuất năng lượng 
tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên để giảm phát thải khí Carbon từ nông 
nghiệp. Cả hai mục tiêu và mục đích của chính sách hỗ trợ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp ở 
các nước rất khác nhau.

Bảng 1: Chính sách tăng trưởng xanh trong nông nghiệp của một số nước

Nước Chính sách

Australia
Chăm lo đến đất nước chúng ta 
Sáng kiến chăn nuôi Carbon 
Sáng kiến kích hoạt công nghệ quốc gia

Austria Kế hoạch hành động tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên
Bỉ Kế hoạch Marshall 2-Xanh
Đan mạch Làm theo khuôn khổ chính sách

Cộng đồng EU Sáng kiến nâng cao hiệu quả tài nguyên
Đổi mới hợp tác Châu Âu về năng suất nông nghiệp và bền vững

Pháp Kế hoạch thực hiện năng nặng cho trang trại
Dự án nông nghiệp sinh thái

Ai Lan (Ireland) Thu hoạch thực năm 2020
Chương trình xanh tận gốc

Nhật Bản Chiến lược tái sinh Nhật Bản
Chiến lược công nghiệp hóa khí sinh học

Hàn Quốc Chiến lược tăng trưởng xanh Carbon thấp
Mexico Chương trình tài nguyên thiên nhiên bền vững

New Zealand Hợp tác phát triển chủ yếu
Tổ hợp nghiên cứu hiệu ứng khí nhà kính Pastoral

Hà Lan Chương trình khuyến mại xanh
Chính sách doanh nghiệp Hà Lan: Tiếp cận ngành

Thụy Sỹ Kế hoạch hành động nền kinh tế xanh

Anh Dự án thực phẩm xanh
Tư vấn và khuyến khích dự án nông trại

Mỹ Chính sách năng lượng tái tạo liên quan đến nông nghiệp
Chương trình nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp bền vững

    Nguồn: OECD (2013)
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Mục tiêu chiến lược của một số nước tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông 
nghiệp; Sử dụng vật liệu nông, lâm nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo; Khuyến khích hội nhập 
kinh tế toàn cầu, cơ hội xuất khẩu. Về mặt định lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, mở 
rộng diện tích nông nghiệp hữu cơ, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Hầu hết các mục 
đích và mục tiêu phù hợp với các cam kết quốc tế hoặc EU. Hầu hết các nước là thành viên EU, 
không những cam kết nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng mà còn giảm khối lượng năng lượng. 

Các công cụ chính sách “hỗn hợp”, như công cụ kinh tế, thông tin, hợp tác, giáo dục được sử 
dụng, hiếm nước sử dụng tăng trưởng nông nghiệp xanh để tạo ra việc làm. Một số nước sử dụng 
công cụ kinh tế như đánh thuế ô nhiễm.

Bảng 1 cho thấy, chính sách gồm một dải khá rộng các chiến lược, dự án, các chính sách phát 
triển, khuyến khích, kích hoạt phát triển. Hầu hết các nước OECD có một vài chính sách liên quan 
đến khái niệm tăng trưởng xanh, mặc dù thể thức chính sách có sự thay đổi đáng kể giữa các quốc 
gia. Nhìn chung, chỉ có hai nước trong OECD là Đan Mạch và Hàn Quốc đã soạn và thực hiện 
chiến lược tăng trưởng xanh trong nông nghiệp.

2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP XANH CỦA HÀN QUỐC

Nhằm đối phó biến đổi khí hậu, để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Hàn Quốc 
đã áp dụng Chiến lược Tăng trưởng Kinh tế xanh và biến nó trở thành tầm nhìn quốc gia. Chính 
phủ Hàn Quốc đã đặt ra 3 mục tiêu và 10 chiến lược để hỗ trợ tăng trưởng xanh hiệu quả hơn. Ba 
mục tiêu bao gồm: thực hiện mô hình phát triển mới của quốc gia; nâng cao chất lượng cuộc sống 
và chất lượng môi trường; đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Nguyễn Thị Thắm (2011) đề cập đến Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc gồm 10 
điểm chính sau:  

(1) Giảm thiểu phát thải nhà kính, tăng trưởng với lượng các bon thấp;

(2) Tái cơ cấu kinh tế với động lực tăng trưởng mới là ngành công nghiệp xanh và công nghệ 
xanh thân thiện với môi trường;

(3) Phát triển công nghệ xanh tổng hợp trên cơ sở tận dụng các lợi thế của các ngành công 
nghiệp mũi nhọn Hàn Quốc như công nghệ thông tin, sinh học, công nghệ tinh xảo…nhằm sản 
xuất và xuất khẩu các sản phẩm xanh;

(4) Giải quyết vấn đề “tăng trưởng không có việc làm” hiện nay thông qua việc phát triển 
ngành công nghệ xanh;

(5) Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi 
trường bằng kỹ thuật xanh;

(6) Tái cơ cấu lãnh thổ quốc gia thành lãnh thổ tăng trưởng xanh, ít các bon;

(7) Thực hiện cách mạng xanh thay đổi phương thức sinh hoạt, tiêu dùng;

(8) Không chỉ trên góc độ sản xuất và công nghệ, tăng trưởng xanh cần thay đổi nhận thức 
trên góc độ đạo đức, văn hóa, xã hội;

(9) Giữ tính công bằng trong thu thuế thông qua việc tăng thuế phát thải nhà kính và ô nhiễm 
môi trường cũng như hỗ trợ, khuyến khích để thu hút sự tham gia tự nguyện của nhân dân;
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(10) Tăng trưởng xanh là chiến lược marketing quốc gia. Thông qua việc tuyên truyền về 
chiến lược tăng trưởng xanh, nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc với tư cách là một quốc gia đi 
đầu trong lĩnh vực môi trường quốc tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc được thể hiện nổi 
trội ở các nội dung chính sau:

(i) Giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tăng trưởng với lượng các bon thấp

Tối đa hóa hiệu quả sinh thái trong việc sử dụng nguồn lực, giảm thiểu tác động môi trường. 
Áp dụng các biện pháp và chính sách cácbon thấp và thân thiện sinh thái để tránh tình trạng suy 
thoái môi trường từ các hoạt động tăng trưởng kinh tế. Hàn Quốc đã chủ động tham gia vào các 
nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Họ đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ cắt giảm 30% 
lượng khí nhà kính so với kịch bản BaU năm 2020. Mục tiêu mà chính phủ Hàn Quốc đặt ra chính 
là mức cắt giảm cao nhất mà Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (Intergovermental Panel 
on Climate Change_IPCC) đề xuất với các các quốc gia đang phát triển nhằm ổn định mức tăng 
nhiệt độ toàn cầu thấp hơn ngưỡng 2oC. Để đạt được mục tiêu đó, Chính phủ Hàn Quốc đã thông 
qua các chính sách nhằm giảm thiểu phát thải cácbon trong nông nghiệp như sau: 

Thứ nhất, xây dựng thị trường mua bán phát thải cacbon, ở đó các doanh nghiệp, tổ chức sẽ 
trả tiền theo hàm lượng cácbon vượt mức quy định đã đăng ký thải ra môi trường, và có thể mua 
bán lượng phát thải trong mức cho phép của chính phủ từ các điểm bán cácbon để cân bằng với 
hàm lượng vượt mức đó. Hệ thống này giúp cho những cơ sở sản xuất có động lực tìm cách giảm 
bớt số khí thải để đỡ tốn chi phí “mua” quyền được phát thải khí. Cơ chế của hệ thống cũng giúp 
những tổ chức “không xả khói” có thể tham gia vào quá trình cải tiến và nâng cao hiệu quả của “thị 
trường” buôn bán cacbon này. 

Thứ hai, bảo vệ nguồn nước, khôi phục 4 dòng sông chính, phòng vệ trước hậu quả của biến 
đổi khí hậu. Dự án “khôi phục 4 dòng sông chính” được công bố như một phần của định hướng 
tăng trưởng xanh mới, nhằm đảm bảo lượng nước đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp bằng cách xây 
dựng 16 đập nước để tăng khả năng trữ nước. Đồng thời với khôi phục 4 dòng sông chính là việc 
khôi phục hệ sinh thái của 4 con sông này: phục hồi các loài thủy sản bản địa, duy trì chất lượng 
nước và hệt sinh thái sông.

Thứ ba, bảo vệ rừng để nâng cao khả năng hấp thụ khí nhà kính. Hàn Quốc luôn dành một 
khoản tài trợ cho các dự án lâm nghiệp để bảo vệ diện tích rừng-chiếm 2/3 bề mặt đất đai của Hàn 
Quốc. Hệ thống phòng vệ sinh thái được xây dựng thông qua việc thiết lập các chương trình quản 
lý hệ sinh thái rừng và bảo vệ tài nguyên rừng, nhằm mục đích tăng trữ lượng sinh khối của rừng, 
tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Trong các kế hoạch 5 năm của Hàn Quốc. 

(ii) Sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất nông nghiệp

Năng lượng sinh học tái tạo từ rác thải, phế phẩm nông nghiệp. Hàn Quốc đã đầu tư lắp đặt 
các thiết bị tái thu nhiệt và tái thu khí, xây dựng hệ thống xử lý chất thải toàn diện từ các ngành 
công nghiệp, áp dụng các công nghệ hiện đại để tận dụng năng lượng từ chất thải.

Năng lượng hạt nhân, thủy triều, thủy điện được phát triển để giảm thiểu việc sử dụng các 
nguyên liệu hóa thạch, vừa tổn hại đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, vừa gây ô nhiễm môi trường 
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trong quá trình sản xuất và sử dụng

Để phát triển các ngành năng lượng tái tạo này, chính phủ Hàn Quốc có chính sách giảm thuế 
hơn 6 lần so với các ngành năng lượng truyền thống.

(iii) Hỗ trợ phát triển công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp

Công nghệ xanh là một trụ cột của chuyển đổi kinh tế trong chiến lược tăng trưởng xanh của 
Hàn Quốc. Chính phủ hỗ trợ xây dựng ngành nông nghiệp và công nghệ xanh thành động lực phát 
triển mới tạo ra các việc làm xanh mới. Chính phủ tạo điều kiện cạnh tranh cho các hộ nông dân 
như hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn bồi dưỡng năng lực chuyên môn, công khai thành quả kinh doanh 
xanh...đồng thời phát triển nghiên cứu công nghệ xanh và tìm phương pháp thực hiện kinh doanh 
công nghệ xanh áp dụng trong sản xuất nông nghiệp.

3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP XANH CỦA ĐAN MẠCH

Trong các nước phát triển, Đan Mạch đưa phát triển nông nghiệp xanh vào Chương trình phát 
triển nông thôn giai đoạn (2007-2014) (OECD, 2013) với nội dung chính sách sau đây:

(1) Năng lượng tái tạo

Một trong các trọng tâm chiến lược tăng trưởng xanh của Đan Mạch là phát triển năng lượng 
tái tạo. Vì vậy, một trong các mục tiêu chiến lược được xác định là đưa nông nghiệp trở thành 
ngành cung cấp nguyên liệu quan trọng cho chế biến thành năng lượng xanh. Dự kiến tăng diện 
tích canh tác cây trồng chế biến thành năng lượng lên 15%, sản lượng năng lượng sinh học tăng 
gấp 16 lần. Sử dụng phân chuồng cung cấp cho các trạm Biogas thành năng lượng xanh, dự kiến 
tăng từ 5% đến 50% vào năm 2020. Các sáng kiến chính sách để đạt được các mục tiêu là hỗ trợ 
tài chính hàng năm l00 triệu DKK để đầu tư vào khí sinh học và đào tạo nhân lực biogas. Việc xử 
lý bùn, phế thải của bể khí Biogas, do nông dân tự nguyện và nhận được tiền bảo hiểm 75 DKK/m3 
khí gas. Khoảng 100 hộ nông dân cung cấp nguyên liệu cho một trạm biogas. Theo kế hoạch này, 
nhà nước trợ cấp khoảng 20% tổng đầu tư xây dựng nhà máy. Số đầu tư còn lại, chính quyền địa 
phương sẽ cho vay khoảng 60% và 20% là vốn tự có của nhà đầu tư. Chính phủ giao các đô thị có 
trách nhiệm xây dựng các nhà máy khí sinh học theo quy hoạch vận hành nhà máy, quản lý mạng 
lưới phân phối khí và được quyền phân bổ doanh thu từ bán khí biogas.

Năm 2012, đã đánh giá thực trạng phát triển các nhà máy khí sinh học cho thấy cần phải có 
sáng kiến để khai thác năng lượng sinh học từ phân chuồng hiệu quả hơn nữa. Công chúng đã tự 
nhận thấy lợi ích, chứ không phải miễn cưỡng chấp nhận việc xây dựng nhà máy khí sinh học, 
song vị trí đặt các nhà máy khí ga là một thách thức, phải đáp ứng được các cấp độ mục tiêu của 
sản xuất theo hướng dẫn chung.

Những sáng kiến khác để phát huy vai trò của ngành nông nghiệp như một nhà cung cấp năng 
lượng xanh bao gồm một chương trình tài trợ cho trồng cây lâu năm với tổng giá trị 32 triệu DKK 
cho cả giai đoạn (2010-2012). Đề án đã triển khai kể từ vụ trồng năm 2010 và được đánh giá tổng 
kết vào năm 2012.

(2) Canh tác hữu cơ (nông nghiệp hữu cơ)

Chiến lược tăng trưởng xanh coi canh tác hữu cơ là một trong những công cụ quan trọng 
để thực hiện tăng trưởng xanh. Bởi vì, nông nghiệp hữu cơ không những giảm phát thải ô nhiễm 
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ra môi trường mà còn tăng chất lượng nông sản. Dự kiến, tăng diện tích canh tác hữu cơ từ 6% 
năm 2007 lên 15% trong năm 2020, với vốn đầu tư khá lớn, lên tới gần 350 triệu DKK mỗi năm, 
(OECD, 2013).

(3) Giảm sử dụng phân đạm và phân phốt phát

Thải ít phân đạm (nitơ) ra môi trường nước có thể đạt được bằng cách dùng bùn hấp thụ hoặc 
sử dụng ít phân hóa học. Các sáng kiến cụ thể để giảm thải nitơ và phốt phát vào môi trường nước 
đã ứng dụng gồm khoanh một vùng đệm vĩnh viễn. Hoặc giảm nitơ bằng cách lọc nước từ vùng 
phát thải, các giải pháp mới trong Chiến lược tăng trưởng xanh là dựa trên việc giảm sử dụng phân 
hóa học, mục tiêu là giảm 19000 tấn phân đạm/năm và 210l tấn phân phốt phát/năm.

(4) Nghiên cứu và ứng dụng (R&D) trong nông nghiệp 

Trong Chiến lược tăng trưởng xanh, Chính phủ đặt mục tiêu chọn một số tổ chức nghiên cứu 
về nông nghiệp và ứng dụng có hiệu quả. Các tổ chức đó sẽ phối hợp giữa nghiên cứu, đổi mới và 
trình diễn chương trình xanh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực thực 
phẩm khác. Đan Mạch, mỗi năm đã dành 145 triệu DKK cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp 
xanh, đồng thời mỗi năm dành 225 triệu DKK cho phát triển công nghệ nông nghiệp xanh.

(5) Thuế thuốc trừ sâu mới

Luật thuế thuốc trừ sâu sửa đổi, thông qua năm 2009, có hiệu lực vào tháng 01 năm 2012. 
Mức thuế mới đánh cao nhất vào thuốc trừ sâu có nguy cơ làm các sản phẩm bị nhiễm độc, dựa 
trên bốn thành phần: thuế cơ bản dựa trên thành phần các hoạt chất có trong thuốc trừ sâu; mức độ 
ảnh hướng đến sức khỏe, dựa trên công thức chế tạo thuốc trừ sâu; mức độ tác động đến các sinh 
vật không chủ đích, dựa vào đặc tính của các hoạt chất trong thuốc trừ sâu; và mức độ ảnh hưởng 
đến môi trường, dựa trên đặc tính của các hóa chất thành phần chứa trong thuốc trừ sâu. Các loại 
thuế mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm doanh thu 150 triệu DKK (khoảng 20 triệu EUR) so với các 
loại thuế trước khi sửa đổi. Doanh thu này dành cho phục hồi môi trường đất, môi trường nước và 
để bồi thường cho các sự cố môi trường phát sinh khác.

Luật thuế sửa đổi phù hợp với mục tiêu quốc gia về sử dụng thuốc trừ sâu là giảm sự tác 
động đến môi trường và hỗ trợ sử dụng giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), theo Chỉ thị 
EU 2009/128/EC. 

(6) Hiện đại hoá pháp luật và đổi mới mô hình phát triển

Chiến lược tăng trưởng xanh cũng yêu cầu sửa đổi luật pháp nhằm cải thiện môi trường chính 
sách để đổi mới mô hình phát triển. Mục đích đổi mới mô hình phát triển là để tạo ra cơ hội tốt cho 
nông trại tăng trưởng, cải thiện khả năng tài chính và tăng khả năng cạnh tranh của ngành nông 
nghiệp. Một số quy định cũ đã được gỡ bỏ, như các giới hạn về số lượng các loài động vật trên một 
trang trại và các yêu cầu một người nông dân phải có quỹ đất nhất định liên quan đến số lượng vật 
nuôi trên trang trại của mình.

Các thay đổi pháp luật về giấy phép thúc đẩy lần đầu tiên hình thành các tập đoàn cổ phần. 
Pháp luật quy định quyền sở hữu và quản lý tối đa là một nông dân sở hữu không quá bốn trang 
trại hoặc tối đa là 400 ha. 
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4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH

Qua việc nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp xanh của các nước OECD, Đan Mạch 
và Hàn Quốc, và theo mục đích phát triển nông nghiệp xanh, tác giả đưa ra 4 nhóm chính sách phát 
triển nông nghiệp xanh chủ yếu cho Việt Nam, bao gồm: Nhóm ưu đãi vô điều kiện; Nhóm thanh 
toán cho các dịch vụ môi trường; Nhóm quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng; Nhóm 
các dịch vụ đào tạo và khuyến nông. Các chương trình nông nghiệp xanh thường sử dụng sự kết 
hợp của các nhóm chính sách này với nhau. Tuy nhiên, để phù hợp với hệ thống chính sách hiện 
hành của Việt Nam, theo tác giả cần lồng ghép từng tiêu chí ở từng nhóm chính sách dưới đây vào 
các chính sách hiện hành tương ứng. Mô tả chi tiết của từng nhóm chính sách như sau:

 (1) Nhóm chính sách ưu đãi vô điều kiện

Ưu đãi vô điều kiện, như tên gọi của nó, không áp đặt điều kiện về thanh toán cho các hợp 
đồng dịch vụ môi trường. Thanh toán thường mang hình thức trợ cấp trực tiếp, miễn giảm thuế 
hoặc trợ cấp tín dụng. Trợ cấp có thể bao gồm cả tiền mặt và hiện vật thanh toán. Những công cụ 
sử dụng để thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao năng suất đất đai. Ví dụ, nhân giống lúa thích 
nghi độ mặn; trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng ven sông chống sạt lở, hay thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp bền vững và bảo tồn hệ sinh thái nông thôn.

(2) Nhóm chính sách thanh toán cho các dịch vụ môi trường

Nhóm chính sách này sử dụng các khoản thanh toán có điều kiện cho dịch vụ môi trường. 
Các yếu tố chính là thanh toán có điều kiện và người tham gia là tự nguyện. Theo thông thường 
người mua dịch vụ (người trả tiền) giám sát, người mua có thể ngừng trả tiền cho các dịch vụ môi 
trường nếu kết quả không đạt yêu cầu. Đôi khi, các khoản thanh toán cho các dịch vụ môi trường 
liên quan đến các hợp đồng rõ ràng giữa người mua dịch vụ môi trường (người tiêu dùng) và nhà 
cung cấp. Chi trả cho dịch vụ môi trường có thể cho vùng dễ bị tổn thương hoặc dựa trên sản phẩm. 
Sản phẩm dịch vụ tạo ra đảm bảo môi trường bền vững hơn, ví dụ những người bảo đảm bảo tồn 
đa dạng sinh học.

 (3) Nhóm chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng

Các cộng đồng là cơ sở để phát triển nông nghiệp xanh, nhận trách nhiệm quản lý tài nguyên 
thiên nhiên. Một số tổ chức xã hội dân sự có thể giúp cấp trên nội hóa các yếu tố ngoại ứng và tự 
giác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ, nhân dân và hội nông dân bảo vệ đất nông nghiệp do 
khai thác tài nguyên. Quản lý tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng có thể làm giảm 
sự bất đối xứng về thông tin. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây thường là rừng, khai thác gỗ 
hoặc đầm phá nuôi trồng thủy sản, đất trồng trọt; hồ cá nước ngọt; nguồn nước ngầm, ao đầm, các 
kênh tưới tiêu vừa cấp nước sinh hoạt vừa chăn nuôi và thủy lợi...

(4) Nhóm chính sách về đào tạo và khuyến nông

Chương trình đào tạo, giáo dục nông dân áp dụng các giải pháp phát triển nông nghiệp xanh, 
để họ tự giác và tự lựa chọn một cách sáng suốt hơn làm giảm tác động của nông nghiệp đến với 
môi trường, thường là các khóa học cấp cộng đồng hoặc dịch vụ. Ví dụ, giải pháp ruộng lúa bờ hoa 
giúp cho giảm thuốc trừ sâu. Trong hầu hết các trường hợp, nội dung phát triển nông nghiệp xanh 
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nên trình bày lý thuyết đi đôi với thăm quan khảo sát thực địa. Trong trường hợp thực địa trên đồng 
nông dân được trợ giúp để phát triển nhiều kỹ năng, chẳng hạn như kỹ năng phân tích, tư duy phê 
phán và sáng tạo, và tìm hiểu để đưa ra quyết định tốt hơn.

Ngoài ra, việc xây dựng và thực hiện chính sách cần chú trọng các nội dung sau:

Thứ nhất, phải có sự tham gia của hệ thống chính trị cấp trung ương để giải quyết những vấn 
đề liên quan tới sự chuyển đổi và cải cách về thể chế, hệ thống ưu đãi, tổ chức và có thể tổng hợp 
được sức mạnh để phối hợp những quan điểm và lợi ích khác nhau.

 Thứ hai, cần có sự can thiệp chủ động của chính phủ để xây dựng khung thể chế pháp lý bền 
vững cho phát triển nông nghiệp xanh, thống nhất những chính sách, kế hoạch điều tiết, thúc đẩy 
sự thay đổi trong thực tế. Ngoài ra, sự can thiệp của chính phủ có thể tối đa hóa sức mạnh và ảnh 
hưởng của thị trường đối với nông nghiệp xanh hình thành hệ thống khuyến khích phù hợp với sự 
tham gia của khu vực tư nhân.

Thứ ba, muốn thực hiện các chính sách thành công cần có sự kết hợp hài hòa và hiệu quả từ 
trên xuống cũng như từ dưới lên. Giải pháp toàn diện sẽ giúp chia sẻ tầm nhìn và làm rõ những 
mục tiêu trung hạn, dài hạn về nông nghiệp xanh; có thể tư vấn và hợp tác, thuyết phục các bên, 
thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành với các địa phương liên quan. Với sự chủ động 
tham gia của cộng đồng từ dưới lên sẽ tạo một nền tảng bền vững cho nông nghiệp xanh. Vì vậy, 
phải có những chính sách thể hiện rõ các hành động có sự tham gia của cộng đồng, gia tăng ý thức 
cộng đồng với nông nghiệp xanh nhằm thay đổi hành vi của cộng đồng.

Nông nghiệp xanh là một trong những phương thức (hay con đường) thực hiện phát triển bền 
vững nông nghiệp, sử dụng đồng thời ngày càng tăng các tập quán canh tác “xanh”, các công nghệ 
“xanh”. Từ đó, duy trì và tăng năng suất nông nghiệp cùng với lợi nhuận trong khi đảm bảo an 
ninh lương thực. Đồng thời, giảm nhẹ tác động bất lợi đối với môi trường, góp phần giảm nghèo, 
giảm chất thải, tiết kiệm đầu vào, tăng hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm mới và mang lại lợi ích môi 
trường. Thông qua phân tích kinh nghiệm về chính sách phát triển nông nghiệp xanh của các nước 
OECD, Đan Mạch và Hàn Quốc trong thời gian qua, tác giả đã rút ra các bài học kinh nghiệm quan 
trọng trong xây dựng và triển khai chính sách phát triển nông nghiệp xanh cho Việt Nam trong thời 
gian tới.
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TÓM TẮT: Muốn phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta bền vững thì nhất thiết phải phát triển cách 
mạng công nghệ 4.0 phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Thực tế đã chỉ rõ, vai trò của các cuộc cách 
mạng KHCN đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế mỗi quốc gia, tuy nhiên mỗi quốc gia 
với điều kiện cụ thể khác nhau thì việc áp dụng các biện pháp để khai thác triệt để và có hiệu quả những 
thành tựu của cuộc cách mạng KHCN sẽ khác nhau. Bài viết dưới đây tác giả chỉ đi sâu vào phân tích một 
trong số các giải pháp để khai thác có hiệu quả các thành tựu của cách mạng KHCN đó là vai trò của Nhà 
nước trong việc phát triển thị trường KHCN ở Việt Nam nhằm khai thác có hiệu quả những thành tựu của 
cuộc cách mạng KHCN 4.0 để phát triển nền kinh tế Việt Nam một cách bền vững.

Từ khóa: Vai trò của nhà nước, thị trường KHCN, phát triển thị trường KHCN

     

1. NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

Cho đến nay loài người đã trải qua 3 cuộc cách mạng KHCN: cuộc cách mạng KHCN lần thứ 
nhất (TK XIX) gắn liền với đặc trưng cơ bản là cơ giới hóa, sử dụng năng lượng hơi nước, cuộc 
cách mạng KHCN lần thứ 2 (đầu TK XX) gắn liền với đặc trưng sự phát triển của công nghiệp điện 
năng, sản xuất theo phương pháp công nghiệp, cuộc cách mạng KHCN lần thứ 3 (cuối TK XX) với 
đặc trưng gắn liền vơi công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa. Những năm đầu TK XXI (cụ thể 
từ năm 2011) đã bắt đầu xuất hiện thuật ngữ “cuộc cách mạng công nghệ 4.0).

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với các đặc trưng cơ bản là:

Một là, Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 được xây dựng trên cơ sở nền tảng của cuộc cách 
mạng KHCN lần thứ 3 là sự hợp nhất các công nghệ và làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật 
lý, kĩ thuật số, sinh học. 

Đặc trưng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và vận hành các nhà máy thông 
minh, trong đó các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý tạo ra một bản 
sao ảo của thế giới vật lý. Cùng với sự phát triển của internet vạn vật thì các hệ thống vật lý không 
gian ảo này sẽ tương tác với nhau, với con người theo thời gian thực, phục vụ cho người thông qua 
mạng internet và bởi vậy hiện tại thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (còn gọi là AI) đã được nói đến cũng 
như ứng dụng nhiều.

*   Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 
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Hai là, Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ mở ra một kỉ nguyên mới của sử dụng vốn đầu tư 
có hiệu quả, năng suất lao động tăng nhanh và cải thiện mức sống cho con người.

Sự áp dụng những thành tựu KHCN như: robot, internet vạn vật, công nghệ in 3D … sẽ là 
những yếu tố thúc đẩy tăng năng suất lao động và mang lại lợi nhuận lớn trong sản xuất kinh doanh 
từ đó tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho con người, cải thiện đời sống của con người.

Ba là, Tốc độ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra rất nhanh và phạm vi ảnh hưởng 
khá toàn diện trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.

Thực tế chỉ rõ tốc độ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra với “cấp số nhân” chứ 
không phải là “cấp số cộng” như các cuộc cách mạng KHCN trước đây. Phạm vi ảnh hưởng của 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0 rất toàn diện và thể hiện trong mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội.

Bốn là, Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ khai thác, sử dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quả 
tất cả các nguồn lực sản xuất của nền kinh tế.

Mục đích của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là ứng dụng một cách có hiệu quả các thành tựu 
KHCN trong mọi lĩnh vực để tìm ra các nguồn lực sản xuất mới thay thế cho các nguồn lực hữu 
hạn đang dần cạn kiệt nhanh chóng và sử dụng tiết kiệm nhất các nguồn lực đang có.

Các xu hướng chủ yếu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0:

Thứ nhất, trong lĩnh vực thuộc về vật lý sẽ có 4 hướng cơ bản phát triển mạnh trong những 
năm tới bao gồm: Xe hơi tự lái, công nghệ in 3D, robot cao cấp và vật liệu mới.

Thứ hai, công nghệ số hóa. Biểu hiện rõ nét nhất của công nghệ số hóa là sự hội tụ giữa những 
thành tựu KHCN của lĩnh vực vật lý với kĩ thuật số cho phép sự ra đời của internet vạn vật. Điều 
này cho phép con người có thể kết nối với các vật thể, địa điểm, dịch vụ … không bị giới hạn dựa 
trên công nghệ internet vạn vật và đây là cơ sở để phát triển “nền kinh tế số”.

Thứ ba, trong lĩnh vực sinh học, đặc biệt là lĩnh vực gen di truyền và công nghệ sinh học tổng 
hợp. Sự phát triển KHCN trong lĩnh vực sinh học giúp cho việc giải mã và chỉnh sửa AND dễ dàng 
hơn, không những thế công nghệ sinh học hiện đại còn giúp cho sự phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao và phát triển nhiên liệu sinh học để vừa tạo ra năng suất lao động cao nhưng vừa bảo vệ 
được môi trường có hiệu quả.

2. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ có tác động toàn 
diện và sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Tác động đến thị trường lao động:

Thị trường lao động sẽ chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 
Theo tính toán khi mà quá trình tự động hóa cao độ và robot thay thế con người trong dây chuyền 
sản xuất thì sẽ có một số lượng người lao động sẽ dư thừa và tạo ra áp lực giải quyết việc làm của 
chính phủ các nước, giải quyết số lượng lao động sống dư thừa đối với các nước đang phát triển 
(như Việt Nam chẳng hạn) là vấn đề rất khó khăn khi mà trình độ phát triển kinh tế chưa thật sự 
đáp ứng được. Không chỉ tạo ra áp lực giải quyết việc làm cho số lao động dư ra mà các nước còn 
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phải giải quyết mâu thuẫn về sự cách biệt gia tăng thu nhập sẽ tăng rất nhanh khi mà số người mất 
việc làm chỉ có kĩ năng lao động thấp và trung bình trong khi đó số người lao động có trình độ cao 
không những không bị thất nghiệp mà thu nhập của họ ngày càng cao hơn do năng suất lao động 
cao hơn rất nhiều điều này có nghĩa là mâu thuẫn khoảng cách thu nhập gia tăng giữa các tầng lớp 
dân cư không giải quyết được.

Tác động đến sản xuất, kinh doanh:

Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cách thức quản lý và mô hình sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp dự báo sẽ có những thay đổi căn bản. Điều quan trọng là các doanh 
nghiệp cần phải nhận thấy sự tác động này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
bởi nếu không doanh nghiệp sẽ không thể thích ứng được trước sự thay đổi mạnh mẽ của KHCN, 
chẳng hạn sẽ có một sự thay đổi mà các doanh nghiệp phải nhận thức rõ là dưới sư tác động của 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vốn đầu tư không phải là yếu tố quan trọng đối với sản xuất kinh 
doanh mà nguồn lực quan trọng nhất chính là tri thức ở trình độ cao (tức là phải có nguồn nhân lực 
có chất lượng cao). Kinh tế số được dự báo sẽ là xu hướng phát triển chủ yếu do sự hỗ trợ của cách 
mạng công nghệ 4.0 và kinh tế số sẽ có những đóng góp ngày càng quan trọng cho sự phát triển 
nền kinh tế bền vững bởi ở giai đoạn phát triển kinh tế số thì các nguồn lực sản xuất hữu hạn sẽ sử 
dụng ngày càng ít và tiết kiệm để tránh sự cạn kiệt các nguồn lực hữu hạn, để bảo vệ môi trường 
không bị ô nhiễm nặng nề hơn trong khi đó nguồn lực sản xuất “vô hạn” (tức là tri thức công nghệ 
cao) được sử dụng ngày càng phổ biến hơn, nhiều hơn.   

Tác động giáo dục & đào tạo:

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ đòi hỏi những kĩ năng mới của người lao động bao gồm: 
kĩ năng liên quan đến nhận thức, kĩ năng về thể chất, kĩ năng về xã hội. Để tạo ra kĩ năng mới cho 
người lao động lĩnh vực giáo dục & đào tạo cần có sự thay đổi thích ứng, do đó có 3 vấn đề cơ bản 
cần được giải quyết có hiệu quả: (i) Cải cách căn bản hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng đáp 
ứng tổng hợp cả 3 kĩ năng nếu trên; (ii) cần xây dựng một chương trình đào tạo hướng tới đáp ứng 
được các kĩ năng ngày càng cao; (iii) đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với sự thay đổi 
của công nghệ cao. Tóm lại, cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi phải có sự đổi mới toàn diện trong 
giáo dục đào tạo (nhất là phải nâng cao chất lượng giáo dục đại học) cho thích ứng với sự phát triển 
của nền kinh tế số trong tương lai.

Tác động đến quản lý vĩ mô của chính phủ:

Dưới sự tác động của cách mạng công nghệ 4.0 việc xây dựng một chính phủ “số hóa” là bắt 
buộc để quản lý đời sống kinh tế- xã hội, nhất là để quản lý nền kinh tế số trong tương lai. Nếu 
chính phủ các nước không nhận thức đúng sự cần thiết việc xây dựng một chính phủ “số hóa” và 
tích cực trong việc xây dựng thì rất có thể việc quản lý điều hành của chính phủ nền kinh tế số sẽ 
không thể thực thi được hoặc có thể thực hiện được nhưng hiệu quả không cao. Việc chính phủ các 
nước hướng tới quản lý kinh tế vĩ mô theo hướng “số hóa” thì mới tạo ra sự minh bạch, công khai 
trong quản lý, giảm thiểu tối đa các tiêu cực trong quản lý (nhất là các chi phí phi chính thức của 
doanh nghiệp) và tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể SXKD trong nền kinh tế.

Ngoài những tác động đã phân tích như trên, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 còn có tác động 
đến đời sống xã hội của người dân, đến an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. 
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3. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 Ở VIỆT 
NAM ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

Trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến mọi mặt của đời sống 
kinh tế - xã hội của các nước kể cả đối với Việt Nam là vấn đề mà không cần phải tranh luận trong 
điều kiện toàn cầu hóa của một “thế giới phẳng”. Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã 
tạo ra những cơ hội thuận lợi cho Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội nhất là phát triển “nền kinh 
tế số” trong tương lai nhưng cũng đặt ra rất nhiều những thách thức đối với nước ta từ đó đòi hỏi 
Nhà nước cần có những biện pháp phù hợp để phát triển và ứng dụng các sản phẩm KHCN trong 
điều kiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0.  

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho Việt Nam để phát triển kinh tế 
- xã hội như: tiếp cận nhanh hơn, có hiệu quả hơn các thành tựu KHCN trong mọi lĩnh vực để có 
thể phát triển kinh tế nói chung và kinh tế số nói riêng nhanh hơn nhằm đuổi kịp các nước khác 
và rút ngắn được khoảng cách chênh lệch về trình độ kinh tế so với các nước. Thay đổi cách thức 
quản lý sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sự phát triển của KHCN. Tuy nhiên, cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam như: sự thay đổi tư duy trong việc 
phát triển KHCN, trong đầu tư phát triển KHCN và không còn con đường nào khác là phải phát 
triển thị trường KHCN nhằm gắn kết giữa các sản phẩm KHCN với sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 
nền kinh tế đất nước phát triển. 

Để phát triển thị trường KHCN trong điều kiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cần thiết phải 
đưa ra được những giải pháp có hiệu quả từ cả 2 góc độ: nhà nước và các doanh nghiệp. Theo quan 
điểm cá nhân người viết thì vai trò của nhà nước là rất quan trọng và mang tính quyết định bởi vậy 
bài viết chỉ đi sâu vào các giải pháp từ phía nhà nước. Các giải pháp nhà nước cần tập trung để 
phát triển thị trường KHCN trong điều kiện chịu sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
bao gồm:

Một là, cần có sự đột phá về quan điểm nhận thức trong việc phát triển thị trường KHCN 
trong điều kiện chịu sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Để phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam thì nhất thiết phải xây dựng đồng bộ tất cả các 
loại thị trường trong đó có thị trường KHCN bởi sản phẩm KHCN là một loại hàng hóa đặc biệt có 
sự kết tính cao tri thức của con người. Để tạo ra các sản phẩm KHCN cũng cần có đầu tư, có chi 
phí nên sau khi tạo ra sản phẩm KHCN cần phải có thị trường để mua bán các sản phẩm hàng hóa 
KHCN để bản thân những chủ thể sở hữu các sản phẩm KHCN có thể thu hồi được chi phí và có 
một khoản lợi nhuận nhất định nhằm giúp họ tái sản xuất mở rộng được. Do vậy, các cơ quan quản 
lý nhà nước cần phải tuyên truyền để mỗi doanh nghiệp, mỗi chủ thể trong nền kinh tế nhận thấy 
rằng sản phẩm KHCN cần từng bước phải được mua bán theo đúng qui luật của kinh tế thị trường 
chứ không phải là được nhà nước cho không hoặc bán với giá ưu đãi.

Hai là, Nhà nước sẽ là người đóng vai trò với tư cách là “cầu nối” giữa người mua và người 
bán các sản phẩm trên thị trường KHCN.

Đây là vai trò rất quan trọng của nhà nước trong việc từng bước hình thành thống nhất thị 
trường KHCN và tránh sự cạnh tranh không lành mạnh có thể xuất hiện trên thị trường mua bán 
sản phẩm KHCN. Để thực hiện được vai trò này nhà nước vừa đóng vai trò là người đưa ra định 
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hướng, nâng đỡ các sản phẩm KHCN cơ bản thông qua đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu khoa học 
cơ bản theo định hướng đã vạch ra và hỗ trợ việc chuyển giao các thành tựu KHCN cơ bản để ứng 
dụng vào thực tiễn. 

Để ứng dụng các thành tựu KHCN vào thực tiễn, nhà nước với vai trò là cầu nối sẽ đưa ra 
nhiều cách thức khác nhau để người mua và người bán có thể gặp nhau trên thị trường, ví dụ tổ 
chức các hội chợ Techmart trong nước và quôc tế hoặc thông qua các cơ quản lý nhà nước các cấp 
để tập hợp “cầu” về sản phẩm KHCN của các địa phương từ đó thông tin cho các cơ sở có khả năng 
“cung cấp” các sản phẩm KHCN đó.

Ba là, để quản lý thị trường KHCN nhà nước ban hành và đồng bộ hóa các văn bản pháp luật, 
các chính sách khuyến khích phát triển thị trường KHCN, nhất là các lĩnh vực KHCN cao.

Sự phát triển thị trường KHCN trong nền kinh tế thị trường là cần thiết nhưng cũng cần phải 
có sự điều tiết một cách thống nhất để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và có hiệu quả thực sự đối 
với sự phát triển nền kinh tế. Hệ thống luật pháp và các chính sách cần hướng tới sự thông thoáng, 
phù hợp với thực tiễn để khuyến khích phát triển thị trường KHCN những vẫn phải đảm bảo minh 
bạch, công khai để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển thị trường KHCN và tạo ra sự cạnh tranh 
một cách bình đẳng trên thị trường KHCN.

Bốn là, Nhà nước cần từng bước thực hiện quyền tự chủ đầy đủ, đúng nghĩa đối với các đơn 
vị KHCN công lập để họ thực sự là những “hạt nhân” quan trọng trên thị trường KHCN nước ta.

Vấn đề trên đã và đang được thực hiện ở nước ta thông qua các văn bản pháp qui của chính 
phủ như: Nghị định 115/2005 NĐ-CP ngày 5/9/2005 qui định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các tổ chức KHCN công lập, Nghị định 80/2007 NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh 
nghiệp KHCN, Nghị định 96/2010 NĐ-CP ngày 20/9/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 
115/2005 và NĐ 80/2007, Nghị định số 95/2014 NĐ-CP ngày 17/10/2014, Nghị định số 16/2015 
NĐ-CP ngày 14/2/2015, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 
thay thế cho Nghị định số 16/2015/CP-CP ngày 14/2/2015 nhưng thực tế cho thấy sự triển khai 
thực hiện các nghị định là rất chậm chạp, thiếu sự đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước (nhất 
là các Bộ được Chính phủ chỉ định ban hành các nghị định, các thông tư hướng dẫn thực hiện) do 
vậy bản thân các tổ chức KHCN công lập luôn trong tình trạng chờ đợi việc triển khai thực hiện 
các văn bản pháp qui và khi đã có văn bản hướng dẫn thì cũng chỉ mang tính chất tự chủ hình thức 
bởi các vấn đề có liên quan về cơ cấu, về tổ chức, về nhân sự… đều không được thực hiện tự chủ 
theo đúng nghĩa nên đã triệt tiêu động lực thúc đẩy họ nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm KHCN 
cao mà thị trường lại đang cần. Chính vì thực trạng như trên mà lại tiếp tục “nuôi dưỡng” sức ỳ cho 
việc đổi mới ngày càng lớn hơn do các đơn vị KHCN công lập nước ta được “nuôi dưỡng’ trong 
cơ chế bao cấp quá lâu nên chuyển sang cơ chế thị trường và tự chủ là rất khó khăn.

Tóm lại: trên đây là một số suy nghĩ của cá nhân người viết về vai trò của nhà nước trong 
việc phát triển thị trường KHCN ở nước ta dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
để phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới nhanh hơn, có sự bền vững và hi vọng rằng với 
sự nỗ lực của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.
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XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỒNG
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC TIỄN

Dương Đức Thắng*

TÓM TẮT: Xuất khẩu đồng tiền quốc gia là một trong những cách thức để nâng cao tính chuyển đổi đồng 
tiền của một đất nước. Tại Việt Nam, Quyết định 98/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển 
đổi đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hoá nền kinh tế đã đi vào thực tiễn hơn 10 năm qua, 
song tính đến thời điểm hiện nay, việc thực hiện xuất khẩu Việt Nam đồng vẫn chưa đi vào thực tiễn; đồng 
thời đây là một vấn đề lý luận còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết dưới đây xin đi sâu phân 
tích một số vấn đề đặt ra về xuất khẩu Việt Nam đồng 

Từ khóa: Việt Nam đồng, xuất khẩu tiền tệ

ABTRACT: Exporting the national currency is one of the methods to enhance its convertibility. In Vietnam, 
Decision number 97 issued in 2007 (98/2007/QĐ-TTg) which proved the proposal of enhancing the 
convertibility of Vietnamese Dong in order to overcome the dollarization has dominated in the economy 
over years. The approval has been come into effect for over ten years, but up to now, the exporting 
Vietnamese Dong has not been in reality. Moreover, this is an controversial thesis issue. This article will 
give insight into this matter in respect of exporting Vietnamese Dong 

Keyword: Vietnamese dong, Exporting currency

1. XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỒNG ĐI TỪ KHÁI NIỆM

Tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005 thì xuất khẩu hàng hóa là 
việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh 
thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Kinh tế học cổ điển coi tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt, được tách riêng khỏi thế giới hàng 
hóa và đóng vai trò là vật ngang giá chung cho thế giới hàng hóa. Quan điểm này giờ được sử 
dụng trong nghiên cứu dưới góc độ tiền tệ - kim loại vàng với đầy đủ hai thuộc tính: giá trị và giá 
trị sử dụng. Ngày nay, với sự phát triển của các dấu hiệu tiền tệ, vai trò của tiền vàng bị giảm sút, 
tiền không còn được coi là một hàng hóa đặc biệt tách khỏi thế giới hàng hóa nữa, bản thân tiền tệ 
trở thành phương tiện trao đổi với mọi hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền 
kinh tế. Chính vì vậy, quan điểm về xuất khẩu hàng hóa chỉ có giá trị tham khảo khi hiểu thế nào 
là xuất khẩu tiền tệ.

*  Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.  
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Về nghĩa hẹp, có thể nhận định, xuất khẩu tiền tệ là hoạt động có tính chất khách quan của các 
chủ thể có chức năng kinh doanh tiền tệ trong nền kinh tế mà ngân hàng thương mại là đại diện. 
Khi đó, xuất khẩu tiền tệ là việc Ngân hàng thương mại của một quốc gia chuyển đồng nội tệ của 
quốc gia đó từ Ngân hàng thương mại trong nước sang các đơn vị nước ngoài và nhận lại tiền ghi 
có trên tài khoản Nostro của Ngân hàng thương mại đó. Theo nghĩa hẹp này, xuất khẩu tiền tệ đơn 
thuần là việc trao đổi tiền tệ giữa các chủ thể kinh doanh tiền tệ ở các quốc gia khác nhau.

Ngày nay, việc sử dụng các đồng tiền quốc gia ngày càng trở nên phổ biến, việc đồng tiền 
của một nước được các quốc gia khác chấp nhận trong thanh toán, sử dụng trong dự trữ ngoại hối 
đi từ khách quan đến chủ quan. Chính vì vậy, xuất khẩu tiền tệ cũng cần được hiểu theo một nghĩa 
rộng hơn. Theo đó, xuất khẩu đồng tiền quốc gia cần được quan niệm là việc tiền tệ của quốc gia 
đó được các chủ thể kinh tế ở các quốc gia trên thế giới chấp nhận sử dụng trong thanh toán và cất 
trữ cũng như trong các hoạt động kinh tế của mình.

Theo quan niệm này, xuất khẩu đồng tiền quốc gia mang một số đặc điểm sau đây:

•	Việc xuất khẩu tiền tệ có thể diễn ra một cách tự nhiên và xuất phát từ trao đổi thương mại. 
Theo đó, các chủ thể có nhu cầu cần thiết phải sử dụng đồng tiền của nước có đối tác thương mại

•	Việc xuất khẩu tiền tệ có thể được các chủ thể trong nền kinh tế thực hiện dưới các quy 
định của Nhà nước. 

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT ĐỒNG TIỀN QUỐC GIA ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, hầu hết các đồng tiền trên thế giới đều là đồng tiền pháp định, nghĩa là giá trị của 
nó do Nhà nước phát hành ra ấn định. Điều đó thể hiện qua sức mua đối nội của đồng tiền quốc 
gia tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, để có thể được các chủ thể ở một nền kinh tế khác chấp 
nhận sử dụng, đồng tiền quốc gia còn đòi hỏi phải có sức mua đối ngoại với một số điều kiện cơ 
bản sau đây:

•	Trước hết, đồng tiền quốc gia phải được các quốc gia láng giềng chấp nhận trong giao dịch 
ngoại thương, trước hết là qua hoạt động giao dịch biên mậu. Một cách tự nhiên, các giao dịch 
thương mại tại biên giới diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, cư dân và các chủ thể tại khu vực 
này liên tục có các hoạt động trao đổi tiền tệ một cách tự nhiên; tuy nhiên trên thực tế chỉ các đồng 
tiền có giá trị mới được chấp nhận trong trao đổi mua bán

•	Thứ hai, bản thân quốc gia đó phải có các chính sách để cho phép đồng tiền quốc gia mình 
có thể lưu thông tự do. Trước hết, đó là việc tự do cho phép đồng tiền quốc gia từ nước ngoài vào 
trong nước, cùng với đó là những cơ chế để cho phép các chủ thể kinh tế trong nước có thể đưa nội 
tệ ra nước ngoài đáp ứng các yêu cầu của mình

•	Thứ ba, đồng tiền quốc gia đạt được mục đích khi thực hiện xuất khẩu ra nước ngoài đó là 
phải ngày càng được nhiều chủ thể kinh tế cũng như các cá nhân ở nhiều quốc gia chấp nhận sử 
dụng và cất trữ cũng như ngày càng có được khả năng có thể sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. 
Bởi nếu chỉ dừng lại ở việc sử dụng đồng tiền quốc gia đó trong các giao dịch kinh tế và thanh 
toán với các chủ thể ở nước có đồng tiền này thì chỉ đơn thuần dừng ở việc trao đổi tiền tệ mà thôi

•	Thứ tư, đồng tiền đó cần đạt được sự tin cậy và tính tiện lợi trong việc sử dụng của các chủ 
thể kinh tế ở các quốc gia. Sự tin cậy hay tin tưởng vào tính ổn định giá trị của đồng tiền là cần 
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thiết để việc sử dụng tiền tệ trên phạm vi rộng, bởi nếu giá trị của đồng tiền không ổn định sẽ làm 
tăng rủi ro trong việc nắm giữ cũng như giảm sức hút của vai trò lưu thông giá trị của đồng tiền. 
Cùng với đó, tính tiện lợi hay tính thanh khoản cũng là điều kiện kinh tế quan trọng đối với việc sử 
dụng đồng tiền rộng khắp thế giới bởi các quốc gia sử dụng đồng tiền quốc tế luôn luôn nắm giữ 
nó dưới dạng tài sản sinh lợi, có tính thanh khoản hơn là nắm giữ chính đồng tiền đó. Hơn nữa, sự 
tồn tại các thị trường tài chính mở và phát triển tốt tại quốc gia phát hành tiền là điều quan trọng 
đối với việc sử dụng đồng tiền quốc tế: các thị trường tài chính này giúp giảm chi phí giao dịch.

•	Thứ năm, phải hướng tới mục tiêu đưa đồng tiền quốc gia trở thành đồng tiền quốc tế. Một 
đồng tiền được xem là đồng tiền quốc tế khi thực hiện ba chức năng: phương tiện trao đổi, đơn vị 
đo lường và cất trữ giá trị ở hai cấp độ khác nhau là giao dịch công và giao dịch tư nhân bên ngoài 
quốc gia của đồng tiền đó. Là phương tiện trao đổi, ở cấp độ tư nhân, đồng tiền quốc tế được sử 
dụng để thanh toán các giao dịch kinh tế quốc tế; trong khi đó ở cấp độ công, nó đóng vai trò như 
một đồng tiền can thiệp của thị trường ngoại hối. Với chức năng phương tiện đo lường, ở cấp độ 
tư nhân, nó được sử dụng trong các giao dịch kinh tế quốc tế hoặc trở thành đơn vị tiền tệ để các 
chính phủ neo đồng tiền của mình vào khi ở cấp độ công. Với chức năng lưu trữ giá trị, đối với tư 
nhân, họ sử dụng đồng tiền quốc tế như tài sản dùng để đầu tư; với chính phủ sẽ sử dụng để tích 
trữ. Cần nhìn nhận rằng, hiện nay số lượng đồng tiền được chấp nhận như vậy trên phạm vi toàn 
cầu chỉ dừng lại ở USD, một phần nào đó là EUR hay JPY. Một số đồng tiền khác chỉ được chấp 
nhận ở mức độ một số khu vực địa lý nhất định.

3. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THỰC HIỆN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Thứ nhất, xu hướng lưu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế toàn cầu hóa

Hiện nay xu hướng chủ đạo của kinh tế thế giới là hợp tác và hội nhập kinh tế về mọi mặt. Xét 
trong bối cảnh đó, việc tự do hóa chuyển đổi hướng tới quốc tế hóa đồng tiền quốc gia là một yêu 
cầu có tính thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế cũng như quá trình 
hội nhập quốc tế. Với xu hướng tự do hóa thương mại và đầu tư, hiện nay các quốc gia đều đã và 
đang đưa ra những chính sách để thúc đẩy việc tự do lưu chuyển tiền tệ của nước mình.

Đồng tiền có tính chuyển đổi cao sẽ liên kết kinh tế trong nước với quốc tế, hỗ trợ, thúc đẩy 
kinh tế đối ngoại phát triển, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn nước ngoài, nâng cao khả năng cạnh 
tranh cũng như tạo vị thế cho quốc gia trên thị trường quốc tế. Với các quốc gia đang phát triển, có 
rất nhiều các giai đoạn phải trải qua để xây dựng, nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền mà trong 
đó, thúc đẩy xuất nhập khẩu đồng tiền quốc gia là bước đi đầu tiên và có ý nghĩa quyết định trong 
tiến trình tự do hóa đồng tiền. Việc đồng tiền được sử dụng trong thương mại quốc tế là một điều 
kiện tiền đề để đất nước hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế.

Thứ hai, xuất phát từ những lợi ích mà hoạt động xuất khẩu đồng tiền quốc gia đem lại cho 
nền kinh tế ở cả trong và ngoài nước

- Đối với nền kinh tế lưu thông đồng tiền quốc gia trên quy mô quốc tế: (i) giúp tăng trưởng 
ngành du lịch thu hút khách du lịch quốc tế đến quốc gia đó; (ii) Nâng cao vị thế đồng tiền quốc gia 
trên thị trường tiền tệ quốc tế; (iii) thúc đẩy thanh toán bằng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch 
với nước ngoài; (iv) tăng cường quản lý của Nhà nước đối với đồng tiền quốc gia ở nước ngoài. 

- Lợi ích đối với NHTW: ở khía cạnh là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ, là chủ thể 
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phát hành tiền, việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu đồng tiền quốc gia giúp NHTW gia tăng vị thế trên 
trường quốc tế, có thể thực hiện hoán đổi tiền tệ không cần phải dùng tới dự trữ ngoại hối, tạo điều 
kiện dùng nguồn dự trữ này vào các yêu cầu khác. Cùng với đó, khi NHTW thực hiện hoán đổi 
tiền tệ không cần phải dùng tới dự trữ ngoại hối. Một lợi ích nữa có thể kể tới đó là tạo ra điều kiện 
tăng nguồn thu từ việc in tiền mới khi đồng tiền quốc gia được lưu hành rộng rãi ở nước ngoài.

- Lợi ích đối với NHTM trong nước: (i) Nâng cao uy tín của NHTM trên thị trường tài chính, 
tiền tệ quốc tế; (ii) bổ sung thêm dịch vụ tăng thu dịch vụ từ hoạt động kinh doanh; (iii) đưa đồng 
tiền quốc gia vào các giao dịch thanh toán quốc tế mà không phụ thuộc vào đồng ngoại tệ mạnh 
như USD hay EUR. 

- Lợi ích đối với các Ngân hàng nước ngoài: (i) đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các loại tiền tệ 
trong kinh doanh của các Ngân hàng; (iii) phát triển quan hệ Ngân hàng đại lý giữa các ngân hàng 
trong  nước và Ngân hàng nước ngoài trên thị trường quốc tế.

- Lợi ích cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng tiền mặt: (i) khách du lịch chủ động 
đổi các loại tiền tệ để chi tiêu khi đi du lịch; (ii) tiết kiệm chi phí đổi tiền, chi phí sử dụng thẻ thanh 
toán trong quá trình chi tiêu đi du lịch tại quốc gia khác.  

Thứ ba, xuất phát từ nhu cầu của thị trường quốc tế đối với đồng Việt Nam

Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 10 đơn vị cung cấp dịch vụ luân chuyển tiền mặt ngoại 
tệ nhưng riêng hai Ngân hàng United Oversea Bank, Singapore (UOB) và Ngân hàng Bank of 
America, chi nhánh Canada (BOA) có quy mô lớn nhất. Đối với đồng Việt Nam, do chưa có đầy 
đủ số liệu thống kê số lượng các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp VND cho khách hàng; tuy 
nhiên; tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, có thể khẳng định UOB và BOA là 2 đối tác 
chính cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt rất đa dạng, mà VND chỉ là một trong 
số đó. Cùng với đó, hoạt động của công ty Travelex - công ty chuyên thu đổi ngoại tệ lớn nhất thế 
giới với chuỗi hơn 1.500 cửa hàng và 1.250 máy ATM tại 28 quốc gia tại các sân bay, cảng biển, 
đường sắt, địa điểm du lịch chính. Công ty cung cấp tiền mặt cho hơn 37 triệu khách hàng bán lẻ 
mỗi năm. Theo khảo sát của Trần Xuân Hoàng (2018) cùng cộng sự, doanh số VND tiền mặt của 
UOB, BOA và Travelex giai đoạn 2015 - 2017 như sau

Bảng 1: Doanh số VND tiền mặt mua để phục vụ khách hàng của UOB, BOA và 
Travelex giai đoạn 2015 - 2017

Năm UOB BOA Travelex Tổng DS 
mua VND

So với tổng 
phương tiện thanh 

toán  (M2*)
N ă m 
2015

 573 tỷ VND
(25 tr.USD)

650 tỷ VND
 (~29 tr. USD)

910 tỷ VND 
(39.7 tr.USD)

2.133 tỷ VND 
(93 tr.USD) 0,035%

N ă m 
2016

603 tỷ VND
(26 tr.USD)

733 tỷ VND 
(~31 tr.USD)

925 tỷ VND 
(40 tr.USD)

2.261 tỷ VND 
(97.5 tr.USD) 0,03%

N ă m 
2017

 650 tỷ VND 
(28 tr.USD)

759 tỷ VND 
(33 tr.USD)

1000 tỷ VND 
(43 tr.USD)

2.409 tỷ VND 
(103.8 
tr.USD)

0,029%

Nguồn: Trần Xuân Hoàng (2018) - Đề án NCKH Ngân hàng Nhà nước
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Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu đồng Việt Nam ra nước ngoài còn được thực hiện qua hoạt 
động xuất nhập cảnh, qua 2 nhóm chính: (1) Người Việt Nam mang VND ra nước ngoài khi xuất 
cảnh; (2) Khách du lịch là người nước ngoài khi rời Việt Nam nhập cảnh về quốc gia mình. 

Đối với việc người Việt Nam mang VND ra nước ngoài khi xuất cảnh, kết quả khảo sát của 
Trần Xuân Hoàng (2018) cho thấy, số lượng VND mang ra nước ngoài không nhiều, phổ biến ở 
mức 5 - 10 triệu đồng/lượt; trong đó chủ yếu do thói quen nắm giữ tiền mặt của người Việt Nam. 
Ở mức >10 triệu, thì chủ yếu do mục đích dự phòng trường hợp thiếu thì đổi sang ngoại tệ tiền mặt 
(13%), còn lại với lượng tiền mặt < 10 triệu VND chủ yếu là do thói quen, lượng tiền VND sẵn có. 
Bên cạnh đó, nhiều người Việt Nam/khách du lịch Việt Nam khi chưa ra nước ngoài không biết và 
không nghĩ rằng VND có thể được đổi ở nước ngoài. Do đó, nếu có phát sinh nhu cầu về tiền mặt 
của nước ngoài, chủ yếu người Việt Nam/khách du lịch Việt Nam sẽ tìm đến hướng dẫn viên du 
lịch/đại lý hay người quen, bạn bè để có thể trao đổi (chiếm tỷ trọng 76,2%); tỷ lệ tìm đến quầy thu 
đổi của ngân hàng ở nước ngoài chiếm tỷ lệ tương đối thấp (23,8%). Như vậy, nếu như khách du 
lịch người nước ngoài, chủ yếu thực hiện đổi tiền tại quầy giao dịch của Ngân hàng thì người Việt 
Nam khi xuất cảnh ra nước ngoài, hầu hết lại thực hiện đổi tiền tại các địa điểm ngoài ngân hàng. 
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý của người Việt Nam khi đi ra nước ngoài vốn tương đối 
phụ thuộc vào công ty/hướng dẫn viên du lịch, đồng thời ít sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân 
hàng ở nước ngoài. Bên cạnh đó, có những khó khăn nhất định đối với người Việt Nam khi muốn 
đổi tiền VND tại nước ngoài và/hoặc đổi VND ra ngoại tệ. Việc chưa chính thức hóa hoạt động 
xuất nhập khẩu VND đã ảnh hưởng đến nhu cầu, chi phí của người Việt Nam/khách du lịch Việt 
Nam khi xuất cảnh ra nước ngoài; phần nào ảnh hưởng đến uy tín của đồng VND trên thị trường 
thế giới.

Bảng 2: Khối lượng tiền bình quân người Việt Nam mang ra nước ngoài khi xuất cảnh 

(triệu đồng/lượt)

Số tiền Có Không
< 5 triệuđ 5-10 triệuđ 10-15 triệuđ > 15 triệuđ

Số lượng 63 77 5 21 25
Tỷ lệ (%) 33.3% 40.4% 2.3% 10.7% 13.3%

Nguồn: Trần Xuân Hoàng (2018))

Đối với nhóm người nước ngoài mang theo VND khi xuất cảnh, Với thực tế đồng VND chưa 
phải là đồng tiền có khả năng chuyển đổi và hầu như chưa được chấp nhận thanh toán ở nước 
ngoài; tuy nhiên khách du lịch nước ngoài vẫn có xu hướng giữ lại Việt Nam đồng sau khi rời 
khỏi Việt Nam. Theo khảo sát của Trần Xuân Hoàng và cộng sự (2018) khách du lịch thường giữ 
lại khoảng 1 triệu Việt Nam đồng, phục vụ cho các mục đích như: để hoán đổi VND với các đồng 
tiền khác (đổi cho người muốn đến Việt Nam du lịch - 15,38%); để thanh toán tại các cửa hàng 
chấp nhận thanh toán VND (19,78%); để sưu tập tiền tệ (25,27%); làm quà tặng (18,68%), hoặc 
còn thừa lại chưa dùng hết nhưng không đổi tại Việt Nam/hoặc mang về nước họ và đổi tại nước 
sở tại. Với dự báo việc sử dụng tiền mặt vẫn sẽ phổ biến tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới, vì 
vậy, khách du lịch nước ngoài vẫn sẽ luôn có nhu cầu về tiền mặt Việt Nam đồng khi nhập cảnh 
vào Việt Nam. 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA486

4. XUẤT KHẨU ĐỒNG TIỀN QUỐC GIA NHÌN TỪ MÔ HÌNH TRUNG QUỐC

Trung Quốc đẩy mạnh việc đưa Nhân dân tệ (NDT) ra ngoài phạm vi không gian kinh tế của 
quốc gia này trong chiến lược quốc tế hóa đồng tiền quốc gia. Chiến lược này bắt đầu từ những 
năm cuối thập niên 1990 và kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009 càng diễn 
ra mạnh mẽ.

Công cuộc triển khai quốc tế hóa NDT, đẩy mạnh đưa NDT ra sử dụng ngoài phạm vi Trung 
Quốc được thực hiện với rất nhiều bước đi:

•	Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tư nhân ra nước ngoài, trong đó các doanh nghiệp Trung Quốc 
hoạt động mua bán và đầu tư ra nước ngoài sử dụng NDT trong giao dịch, từ đó mang một lượng 
đáng kể NDT vào lưu thông bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Mạng lưới rộng lớn các doanh nghiệp 
Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu đã khiến NDT trở thành một trong những cách thức thanh toán 
được chấp nhận ở nhiều nền kinh tế đa dạng như Pakistan, Nigeria, Mông Cổ và cả láng giềng của 
Việt Nam là Campuchia.

•	Đẩy mạnh việc ký kết các hợp đồng hoán đổi tiền tệ song phương với các ngân hàng trung 
ương trên thế giới. Đặc biệt sau khủng hoảng 2008, Trung Quốc đã ký kết hiệp định hoán đổi 
tiền tệ song phương với Hàn Quốc và bước sang năm 2009, 2010 với nhiều nền kinh tế khác như 
Argentina, Belarus và Iceland. Đến cuối năm 2014, việc ký kết các hiệp định này đã được mở rộng 
với 28 Ngân hàng Trung ương các nước, như Nhật Bản, Australia, Anh, Thụy Sĩ, Canada và kể cả 
ECB

•	Đẩy mạnh việc tài trợ và cho vay quốc tế bằng NDT, đặc biệt với các nước châu Phi. Đi 
kèm với khoản vay bằng NDT là các điều kiện về sử dụng vốn, trong đó hầu hết việc thực hiện các 
dự án sử dụng vốn vay bằng NDT tại các quốc gia châu Phi đều do các doanh nghiệp Trung Quốc 
thực hiện, có những dự án sử dụng đến 70% lao động Trung Quốc

•	Đẩy mạnh triển khai giao dịch NDT tại các trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, Hồng 
Kông nổi lên trở thành trung tâm giao dịch NDT hàng đầu ở nước ngoài. Kể từ năm 2004, Hồng 
Kông cho phép các dịch vụ ngân hàng ở nước ngoài tự do hoạt động bằng NDT, bao gồm nhận tiền 
gửi, mua bán ngoại tệ và dịch vụ chuyển tiền. Hiện nay, hơn 80% tất cả thanh toán quốc tế bằng 
NDT được thực hiện đều đi qua trung tâm tài chính quốc tế này. Đến năm 2012, với việc HSBC 
trở thành tổ chức đầu tiên ở London phát hành trái phiếu bằng NDT và năm 2013 với việc ký kết 
các hiệp định ở nhiều lĩnh vực đa dạng giữa Anh và Trung Quốc đã tạo ra thể chế thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn nữa việc sử dụng NDT ở London. Những thành quả này đã đưa London trở thành đầu mối 
tài chính tại phương Tây của Trung Quốc, nhất là sau khi Chính phủ Anh phát hành 3 tỷ NDT trái 
phiếu chính phủ vào tháng 10/2014.

5. XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỒNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

•	Thứ nhất, mục đích của xuất khẩu Việt Nam đồng ra nước ngoài. Theo đó, mục đích này 
phải nằm đáp ứng các yêu cầu của vấn đề nâng cao tính chuyển đổi VND theo đề án Chính phủ

•	Thứ hai, cần cân nhắc tiềm lực kinh tế của Việt Nam cũng như vị thế trong khu vực của 
VND để có định hướng thực hiện xuất khẩu VND. Những vấn đề cần quan tâm là: 1) cán cân 
thương mại giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia (các nước có chung biên 
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giới), hoán đổi tiền tệ giữa Việt Nam và sử dụng VND tại biên giới với các nước này. Hiện nay 
VND chưa được sử dụng trong giao dịch ngoại thương cũng không thể chi tiêu tại các quốc gia 
này (trừ mua hàng tại thị trấn Laksao (Lào)); 2) tính ổn định của thị trường ngoại hối Việt Nam nói 
riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

•	Thứ ba, từng bước đưa VND trở thành đồng tiền được chấp nhận trong khu vực, thông qua 
việc xem xét thực hiện hoán đổi tiền tệ với các nước láng giềng và các nước có quan hệ thương 
mại lớn với Việt Nam. Những bước đi này sẽ giúp đưa VND trở thành đồng tiền khu vực trước khi 
có thể trở thành đồng tiền có khả năng chuyển đổi cao, đồng tiền quốc tế.

•	Thứ tư, xây dựng lộ trình và có những quy định về thực hiện xuất khẩu VND. Bước đầu có 
thể tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực hiện trao đổi VND với các ngoại tệ một cách 
tự do khi có các yêu cầu trao đổi từ ngân hàng nước ngoài; từ đó có thể có được những số liệu cần 
thiết để đánh giá tác động của việc xuất khẩu VND, nhập khẩu ngoại tệ với nền kinh tế trên một số 
khía cạnh: tác động đến cung - cầu tiền tệ, tác động đến tỷ giá và lãi suất…

6. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Để đảm bảo tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đưa VND được chấp nhận rộng rãi trong 
khu vực và từng bước được các đối tác thương mại - du lịch - đầu tư chấp nhận, Chính phủ Việt 
Nam nên có những bước đi thích hợp. Dưới đây là một số hàm ý về chính sách:

•	Thứ nhất, giảm thâm hụt thương mại bằng cách nâng cao năng lực sản xuất trong nước. 
Điều này vừa hạn chế nhập khẩu những hàng hóa mà trong nước có thể sản xuất được, vừa tạo 
điều kiện tích lũy dự trữ ngoại hối ở mức cao hơn để có công cụ mạnh hơn trên thị trường tiền tệ. 
Thực tế Việt Nam trong giai đoạn 2016 trở lại đây cho cán cân thanh toán quốc tế, nhất là cán cân 
thương mại của Việt Nam đang có nhiều nét tích cực, nghiêng về hướng xuất siêu đã thể hiện sự 
nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế nói chung và nâng cao giá trị đồng tiền quốc 
gia nói riêng.

•	Thứ hai, giảm thâm hụt ngân sách và thực hiện minh bạch hóa các khoản chi tiêu công, 
trong đó vấn đề quan trọng là quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các khoản đầu tư công, kể cả các 
hoạt động đầu tư của khối doanh nghiệp nhà nước. Các vấn đề đặt ra đối với đầu tư công, kể cả 
đầu tư trong nước và đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài như một số vụ việc đầu tư vào dầu khí tại 
Venezuela… trong thời gian vừa qua là một trong những vấn đề cần hết sức lưu tâm và có giải pháp 
điều chỉnh trong thời gian tới.

•	Thứ ba, cải thiện môi trường để thu hút FDI thế hệ mới, hướng vào thu hút FDI sạch, thân 
thiện với môi trường; từ đó vừa có nguồn thu ngoại tệ, vừa có điều kiện thực hiện hoán đổi tiền tệ 
với các nước đối tác đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường thu hút kiều hối trở thành kênh thu ngoại tệ 
ngày càng lớn của quốc gia

•	Thứ tư, chính sách tự do hóa về tiền tệ, tỷ giá. Cơ chế tỷ giá trung tâm hiện nay về cơ bản 
đáp ứng được các yêu cầu về tính minh bạch và khả năng dự đoán của biến động tỷ giá; tuy nhiên 
ở góc độ chính sách tiền tệ còn có nhiều điều cần quan tâm. Có thể khẳng định, từ khi thực hiện 
Luật Ngân hàng Nhà nước cho đến nay, về cơ bản chính sách tiền tệ theo đuổi mục tiêu ổn định 
giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, Luật Ngân 
hàng Nhà nước không quy định rõ mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ, vì vậy trong thực tế 
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việc điều hành chính sách tiền tệ có khó khăn nhất định là khi cần có sự đánh đổi giữa các mục tiêu 
kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước hiện nay cũng chưa 
xác định rõ ràng mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ, nên bên cạnh khối tiền M2 đóng vai trò 
mục tiêu trung gian, việc điều hành công cụ chính sách tiền tệ nhiều lúc còn hướng vào kiểm soát 
tin dụng, lãi suất thị trường và tỷ giá.

•	Thứ năm, các giải pháp kiểm soát dollar hóa cần được thực hiện từng bước để tránh các 
hiệu ứng ngược của vấn đề này. Bản thân dollar hóa cũng có một số tác động, hiệu ứng tích cực, 
như hạ thấp chi phí giao dịch tiền tệ, thúc đẩy thương mại và đầu tư; tạo ra một van giảm áp lực đối 
với nền kinh tế trong những thời kỳ lạm phát cao; hay theo một số quan điểm còn cho rằng, dollar 
hóa có tác động thúc đẩy phát triển của ngành ngân hàng.

•	Thứ sáu, tăng dự trữ ngoại hối theo hướng thích hợp, tránh việc sử dụng dự trữ ngoại hối 
cho các nhu cầu chi của ngân sách. Dự trữ ngoại hối cần được xây dựng trên cơ sở đa dạng hóa rổ 
ngoại tệ mạnh và có nhiều quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam. Thực tế hiện nay đó là các 
đồng tiền EUR, USD, JPY, CNY… Điều này vừa có tác dụng làm căn cứ cho việc xác định tỷ giá 
trung tâm, vừa giúp Chính phủ chủ động hơn trong việc cân đối các khoản nợ cũng như phân tán 
được rủi ro về tỷ giá, giảm thiểu sự phụ thuộc khi một đồng tiền mạnh biến động
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TÓM TẮT: Tăng trưởng bao trùm được hiểu là quá trình mọi người được chia sẻ bình đẳng lợi ích từ quá 
trình tăng trưởng và có khả năng tham gia cũng như đóng góp với quá trình tăng trưởng. Tăng trưởng bao 
trùm tính đến cả quá trình tăng trưởng và cách thức của tăng trưởng, tập trung vào bình đẳng về cơ hội 
và kết quả giữa các thành viên trong xã hội. Tăng trưởng bao trùm do vậy bao gồm yếu tố tiền tệ và yếu 
tố phi tiền tệ. Bài viết này phân tích thực trạng và những thách thức của tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam 
với 3 chỉ số chính bao gồm: kinh tế, giáo dục và y tế. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, trong thời gian qua 
Việt Nam đã được những tiến bộ đáng kể về tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống của người dân, tỷ 
lệ nghèo giảm mạnh và giảm bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch về mức sống giữa các khu vực 
địa lý, nông thôn - thành thị và giữa các nhóm dân tộc. Chỉ số bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng 
cao ở khu vực nông thôn và khu vực dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó là sự chênh lệch đáng kể trong tiếp 
cận giáo dục, y tế giữa các khu vực địa lý, nông thôn - thành thị và giữa các nhóm dân tộc. Để đạt được 
mục tiêu tăng trưởng bao trùm trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần có những cải cách chính sách và thể 
chế quản lý nền kinh tế, các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp và hiệu quả.

Từ khóa: Tăng trưởng bao trùm, kinh tế, xã hội

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ sau đổi mới vào cuối những năm 1980, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đầy ý nghĩa 
trong hành trình tiến tới thịnh vượng và phát triển con người công bằng. Năm 2010, Việt Nam đã 
trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp và sau đó chỉ số phát triển con người (HDI) liên 
tục được cải thiện. Với tỷ lệ nghèo giảm từ trên 14,2% năm 2010 xuống còn khoảng 5,35% năm 
2018 và những thành tựu ấn tượng về giáo dục và y tế, Việt Nam là một trong những nước trên 
thế giới thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ [6]. Tuy nhiên, có sự khác nhau 
trong thành tựu giữa các vùng và các nhóm dân cư ở một số khía cạnh. Năm 2017, tỉ lệ nghèo của 
nhóm các dân tộc thiểu số là 52,7%%, trong khi đó tỉ lệ nghèo của dân tộc Kinh chỉ là 12,9%. Tăng 
trưởng bao trùm được hiểu là quá trình mọi người được chia sẻ bình đẳng lợi ích từ quá trình tăng 
trưởng và có khả năng tham gia cũng như đóng góp cho quá trình tăng trưởng. Tăng trưởng bao 
trùm tính đến cả quá trình tăng trưởng và cách thức của tăng trưởng, tập trung vào bình đẳng về 
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cơ hội và kết quả giữa các thành viên trong xã hội. Do đó, để cải thiện tăng trưởng bao trùm, phải 
tính đến cả hai khía cạnh, tăng trưởng và phân bổ cơ hội giữa các thành viên trong xã hội. Bài viết 
phân tích về thực trạng và thách thức tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam. Các phân tích dựa trên 
hai khía cạnh chính của tăng trưởng bao trùm là tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng phi kinh tế, tập 
trung vào vấn đề giáo dục và y tế.

2. TĂNG TRƯỞNG BAO TRÙM

Khái niệm tăng trưởng bao trùm được các tác giả Acemoglu và cộng sự lần đầu tiên đề cập 
năm 2005 đến trong cuốn Handbook of Economic Growth. Theo đó, sở dĩ các quốc gia đạt được 
mức tăng trưởng cao và bền vững là do có được hệ thống thể chế kinh tế và chính trị bao trùm, tức 
là nó bảo đảm thành quả và lợi ích từ tăng trưởng kinh tế được phân chia một cách công bằng tương 
đối cho các khu vực, thành phần kinh tế và các nhóm dân cư trong xã hội. Ngược lại, các quốc gia 
không có tăng trưởng hoặc tăng trưởng thiếu tính bền vững là do áp dụng một hệ thống thể chế 
không bảo đảm được tính bao trùm [1]. Quan niệm này về tăng trưởng cũng như những nghiên 
cứu về lịch sử phát triển của các quốc gia của Acemoglu và cộng sự đã dần được các tổ chức quốc 
tế lớn như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB), Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh châu 
Âu (EU) cụ thể hóa qua các nghiên cứu chính sách để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trên thực tế 
trong thời gian gần đây. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á- ADB (2012) về bản chất, tăng trưởng 
bao trùm nhằm giải quyết sự phân hóa đối với các nhóm thiệt thòi nhất vốn đã bị bỏ rơi trong quá 
trình phát triển kinh tế. Việc hỗ trợ các nhóm này tham gia vào các hoạt động kinh tế của quá trình 
tăng trưởng và thụ hưởng lợi ích của phát triển là điểm mấu chốt của tăng trưởng bao trùm. Theo 
cách tiếp cận này, tăng trưởng bao trùm bao gồm phát triển về kinh tế, giảm nghèo và bình đẳng 
về thu nhập giữa các hộ gia đình và cá nhân. 

Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới lại cho rằng, tăng trưởng bao trùm bao gồm tốc độ 
và hình thái tăng trưởng kinh tế, trong đó định hướng dài hạn với trọng tâm là việc làm có năng 
suất cao thay vì trực tiếp tái phân phối thu nhập nhằm tăng phúc lợi cho các nhóm thiệt thòi; đồng 
thời, phải bao trùm nhiều lĩnh vực và thu hút sự tham gia của phần lớn lực lượng lao động [11]. 
Tính bao trùm của mô hình tăng trưởng đòi hỏi sự tiếp cận bình đẳng với cơ hội, thị trường, nguồn 
lực và chính sách điều tiết không thiên vị đối với các cá nhân và doanh nghiệp; đặc biệt là trường 
lao động, sự phát triển của số lượng và chất lượng việc làm. 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng bao trùm hướng tới việc 
thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, lợi ích của tăng trưởng được phân bổ theo cách công bằng hơn 
dẫn tới việc cải thiện mức sống của người dân và các khía cạnh của chất lượng cuộc sống như sức 
khỏe, việc làm và kỹ năng nghề nghiệp, môi trường, hỗ trợ cộng đồng. 

Theo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tăng trưởng bao trùm vừa là kết quả, 
vừa là quá trình [9]. Tăng trưởng bao trùm đảm bảo rằng mọi người có thể tham gia vào quá trình 
tăng trưởng, cả khía cạnh tham gia vào việc ra quyết định tổ chức tiến trình tăng trưởng và tham 
gia vào chính sự tăng trưởng đó. Tăng trưởng bao trùm cũng đảm bảo rằng mọi người chia sẻ một 
cách công bằng các lợi ích của tăng trưởng và rằng tất cả mọi người có thể tham gia. Theo đó, tham 
gia mà không chia sẻ lợi ích sẽ làm cho tăng trưởng trở nên không công bằng và chia sẻ lợi ích mà 
không tham gia sẽ dẫn đến một nền kinh tế phúc lợi. 
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Từ năm 2012, Việt Nam đã cùng các quốc gia thành viên khác của Liên hợp quốc tham gia 
tích cực vào các cuộc thảo luận toàn cầu nhằm xây dựng Chương trình nghị sự đến năm 2030. 
Chương trình nghị sự 2030 được Đại hội đồng Liên hợp quốc với con số kỷ lục 154 nguyên thủ 
quốc gia và người đứng đầu chính phủ trên thế giới thông qua tháng 9 năm 2015, đã cam kết không 
để một ai tụt hậu và lấy bình đẳng làm nguyên tắc trung tâm. Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững 
gắn kết chặt chẽ với nhau có mục tiêu số 8 kêu gọi “thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao 
trùm, việc làm và công việc cho tất cả mọi người” và khẳng định “tăng trưởng kinh tế bền vững 
và bao trùm” là con đường để chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức. Như vậy, tăng trưởng bao 
trùm là một mô hình hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững đi đôi với công bằng xã hội trên cơ 
sở bảo đảm cho tất cả các thành viên trong xã hội được cùng tham gia đóng góp và chia sẻ lợi ích 
có được từ tăng trưởng kinh tế.

3. THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TĂNG TRƯỜNG BAO TRÙM Ở VIỆT NAM

3.1. Tăng trưởng kinh tế

Từ 2015 cho đến nay, Việt Nam luôn duy trì được tỷ lệ tăng trưởng tương đối cao. Tổng sản 
phẩm trong nước GDP theo giá so sánh 2010 (ngoại trừ năm 2016 có sự suy giảm so với năm 2015) 
liên tục tăng từ 6,68% năm 2015 lên đến 7,08% năm 2018, đây là mức cao nhất trong 11 năm qua 
(Hình 1).

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo giá so sánh 2010 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2018.

Bên cạnh sự tăng trưởng về chiều rộng thì tăng trưởng kinh tế dần chuyển dịch theo chiều 
sâu, tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 
43,5%, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 43,3%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,6% 
của giai đoạn 2011 - 2015. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện so với GDP năm 2018 đạt 33,5%, 
đảm bảo mục tiêu Quốc hội đề ra từ 33 - 34%. Thu nhập bình quân đầu người cũng liên tục tăng từ 
2015 đến 2018, từ 2.109 USD năm 2015 lên 2.587 USD năm 2018 [7]. Song song với tăng trưởng 
kinh tế, công tác giảm nghèo của Việt Nam cũng đạt được những tiến bộ đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo 
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của Việt Nam đã giảm từ 9,8% năm 2013 xuống còn 5,8% vào năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều1
* 

đã giảm từ 9,2% năm 2016 xuống còn 6,8% năm 2018 [7].

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nói trên thì chênh lệch về mức sống giữa nhóm giàu 
với nhóm nghèo có xu hướng gia tăng ngày càng lớn. Chênh lệch về mức sống giữa 20% nhóm thu 
nhập cao nhất với 20% nhóm thu nhập thấp nhất liên tục tăng trong giai đoạn 2014 - 2018. Năm 
2014, mức chênh lệch này là 9,7 lần thì đến năm 2018 đã tăng lên 10 lần; trung bình  giai đoạn 
2010 - 2018, mức chênh lệnh này tăng 0,8 lần (Hình 2). 

Hình 2: Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao 
nhất và nhóm thu nhập thấp nhất 2010 - 2018

Nguồn: Tổng cục thống kê các năm 2010 - 2018.

Bên cạnh đó, là sự chênh lệch khá rõ rệt về mức sống ở thành thị và nông thôn. Ở cả hai nhóm 
thu nhập thấp nhất và thu nhập cao nhất, mức chênh lệch giữa thành thị và nông thôn giai đoạn 
2010 - 2018 trung bình là hơn 7 lần. Chênh lệch thu nhập và phân hoá giàu nghèo trong dân cư còn 
được thể hiện qua hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (GINI). Hệ số GINI có giá trị từ 0 
đến 1. Giá trị của hệ số GINI bằng 0 thể hiện sự bình đẳng tuyệt đối và ngược lại nếu hệ số GINI 
bằng 1 thể hiện sự bất bình đẳng tuyệt đối. Theo đó thì giá trị của hệ số GINI càng lớn thì sự bất 
bình đẳng càng cao. Hệ số GINI cả nước năm 2018 là 0,424, trong đó khu vực nông thôn là 0,407 
có sự chênh lệch nhiều hơn so với 0,372 của khu vực thành thị và năm 2016 tương ứng là 0,431; 
0,408; 0,391. Điều này cho thấy bất bình đẳng thu nhập ở nông thôn hiện đang cao hơn thành thị.

1   Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều được xác định như sau: (i) Khu vực nông thôn: Năm 2016 có thu nhập bình quân đầu 
người/tháng từ 700 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700 nghìn đồng đến 1.000 
nghìn đồng; tương tự năm 2017 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 725 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập 
bình quân đầu người/tháng trên 725 nghìn đồng đến 1.035 nghìn đồng; năm 2018 có thu nhập bình quân đầu người/tháng 
từ 755 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 755 nghìn đồng đến 1080 nghìn đồng và 
thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. (ii) Khu vực thành thị: Năm 2016 
có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 
nghìn đồng đến 1.300 nghìn đồng; tương tự năm 2017 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 935 nghìn đồng trở xuống 
hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 935 nghìn đồng đến 1.350 nghìn đồng; năm 2018 có thu nhập bình quân 
đầu người/tháng từ 975 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 975 nghìn đồng đến 1400 
nghìn đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
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Đơn vị tính: Nghìn đồng

1.1. Năm
1.2. Thành thị 1.3. Nông thôn

1.4. Nhóm thu 
nhập cao nhất

1.5. Nhóm thu 
nhập thấp nhất

1.6. Nhóm thu 
nhập cao nhất

1.7. Nhóm thu 
nhập thấp nhất

1.8. 2010 1.9. 633 1.10. 4.983 1.11. 2.462 1.12. 330
1.13. 2012 1.14. 952 1.15. 6.794 1.16. 3.615 1.17. 450
1.18. 2014 1.19. 1.267 1.20. 9.421 1.21. 4.641 1.22. 565
1.23. 2016 1.24. 1.452 1.25. 10.623 1.26. 5.644 1.27. 667
1.28. 2018 1.29. 1.890 1.30. 12.554 1.31. 6.934 1.32. 803

Bảng 1: Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập 
cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất theo thành thị, nông thôn

Nguồn: Tổng cục thống kê các năm 2010 - 2018.

Sự chênh lệch về mức sống còn thể hiện rõ giữa các khu vực, giữa nhóm người dân tộc Kinh 
và nhóm người dân tộc thiểu số. Gần một phần tư số hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và tỷ 
lệ hộ nghèo có sự phân hóa sâu sắc giữa các dân tộc thiểu số. Năm 2015, trong khi tỷ lệ tỉ lệ nghèo 
của người dân tộc Kinh là 12,9% thì tỉ lệ nghèo của nhóm người các dân tộc thiểu số là 52,7%%; cá 
biệt có những nhóm người các dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao như La Hủ, Mảng, Chứt 
trên 70% và Ơ Đu, Co, Khơ Mú, Xinh dao động quanh mức 60% [4]. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở 
nông thôn cao hơn gấp 3 lần tỷ lệ hộ nghèo ở thành thị, tương ứng là 7,5% so với 2,0%; đặc biệt là 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, tương ứng là 13,8% 
và 9,1%. Nếu so sánh về tỷ lệ nghèo đa chiều thì sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa 
các vùng miền trên cả nước còn càng sâu sắc hơn; chênh lệch tỷ lệ nghèo đa chiều ở nông thôn và 
thành thị có xu hướng tăng cao trong giai đoạn 2016 - 2018 với mức chênh lệch tăng từ 3 lần năm 
2016 lên đến hơn 6 lần năm 2018.

3.2. Giáo dục

Giáo dục là một yếu tố quan trọng giúp mọi người nâng cao khả năng tham gia cũng như 
hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng và là yếu tố tăng khả năng dịch chuyển lao động nên có thể dẫn 
đến tăng bình đẳng trong quá trình tham gia vào tăng trưởng bao trùm. Không giống như chỉ số 
tăng trưởng kinh tế, chỉ số giáo dục ở Việt Nam có những khoảng thăng trầm trong những năm gần 
đây. Tỷ lệ người lớn (từ 15 tuổi trở lên) biết chữ giảm từ 94,5% năm 2015 xuống còn 93,5% năm 
2017; tỷ lệ dân số hoàn thành giáo dục trung học cơ sở giảm từ 71.7% năm 2015 xuống còn 69.4% 
năm 2017, mặc dù tỷ lệ nhập học ở các cấp có tăng nhẹ. Tuy vậy, một số chỉ số giáo dục của Việt 
Nam đã đạt được mức khá ấn tượng. Tỷ lệ nhập học mẫu giáo và tiểu học năm 2015 tương ứng là 
81% và 109% đã tăng lên 87% và 110% năm 2017 [9, 10]. Điều này có thể giải thích là do chính 
sách phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở của Việt Nam đã khuyến khích và tạo 
điều kiện cho các em học sinh đi học. Năm 2014, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 97,9%; 
tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi bậc trung học cơ sở hoặc cao hơn đạt 90,4% và tỷ lệ đi học đúng 
tuổi trung học phổ thông hoặc cao hơn đạt 70,7% [7, 8]. 

Tuy nhiên, sự bất bình đẳng trong giáo dục vẫn còn khá rõ giữa nông thôn - thành thị, giữa 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA494

các vùng miền, giữa người dân tộc thiểu số và người Kinh. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi của người 
dân tộc thiểu số còn rất thấp, khoảng 70% học sinh (tính cả tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông) trong độ tuổi đi học đúng cấp. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số nhập học đúng tuổi ở bậc 
tiểu học trung bình đạt 89%, thấp hơn 10% so với mức trung bình cả nước. Vùng trung du miền 
núi phía bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông thấp nhất trong cả nước (Bảng 2). 

Đơn vị tính:%

1.33. Vùng, dân tộc 1.34. Tiểu 
học

1.35. THCS 1.36. THPT

1.37. Cả nước 1.38. 97,9 1.39. 90,4 1.40. 70,7
1.41. Đồng bằng sông Hồng 1.42. 98,9 1.43. 98,1 1.44. 86,4
1.45. Trung du và miền núi phía Bắc 1.46. 95,5 1.47. 87,7 1.48. 60,5
1.49. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 1.50. 99,9 1.51. 94,1 1.52. 80,4
1.53. Tây Nguyên 1.54. 94,8 1.55. 81,6 1.56. 51,1
1.57. Đông Nam Bộ 1.58. 97,8 1.59. 89,9 1.60. 66,2
1.61. Đồng bằng sông Cửu Long 1.62. 97,8 1.63. 84,4 1.64. 58,8
1.65. Kin/Hoa 1.66. 98,8 1.67. 93,2 1.68. 76,3
1.69. Dân tộc thiểu số 1.70. 93,4 1.71. 76,6 1.72. 42,6

Bảng 2: Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi cấp tiểu học, THCS, THPT phân theo vùng và dân tộc

Nguồn: Tổng cục thống kê và UNICEF, 2016.

Như vậy, rõ ràng là sự khác biệt và tiếp cận giáo dục giữa các vùng, giữa nông thôn thành thị, 
các nhóm dân tộc thiểu số và dân tộc Kinh vẫn còn tồn tại; đặc biệt càng lên các cấp học cao hơn 
thì khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, giữa người dân tộc thiểu số và người Kinh lại càng lớn.

3.3. Y tế

Tuổi thọ trung bình của Việt Nam tăng đáng kể trong thời gian vừa qua, từ 73,2 tuổi năm 
2015 lên đến 76,6 tuổi năm 2019. Giai đoạn 2012 - 2016, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tỷ lệ tử vong trẻ 
dưới 1 tuổi đã giảm đáng kể với các tỷ lệ tướng ứng năm 2012 là 12,4%; 36,8% xuống còn 9,3%; 
33,8% năm 2016 [7]. Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em được cải thiện. Suy dinh dưỡng trẻ em 
dưới 5 tuổi ở thể nhẹ cân và ở thể thấp còi đã giảm tương ứng từ 17,5% và  29,3% năm 2010 xuống 
còn 11,9% và 23,8% năm 2017 [3].

Tuy vậy, vẫn còn có sự cách biệt lớn giữa các khu vực, giữa nông thôn và thành thị và giữa 
các nhóm dân tộc. Tuổi thọ bình quân của nhóm người dân tộc thiểu số năm 2015 là 72,1 - thấp 
hơn 1 tuổi so với tuổi thọ trung bình của cả nước. Tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ em ở một số khu 
vực miền núi cao gấp 3 - 4 lần so với đồng bằng, đô thị và gấp 2 lần so với mức trung bình toàn 
quốc. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi cao nhất là ở khu vực Tây Nguyên, Trung du miền 
núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các dân tộc thiểu số còn rất xa mới hoàn thành được Mục tiêu Phát triển Bền vững về y tế. 
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Còn hơn 60% các dân tộc thiểu số chưa tiệm cận được mục tiêu tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi thấp 
hơn 22‰ theo SDG đến năm 2020 và hơn 80% chưa đạt mục tiêu thấp hơn 19‰ theo SDG đến 
năm 2025. Tỷ suất tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi còn khó đạt mục tiêu hơn khi có đến 80% các dân tộc 
có tỷ suất tử vong cao hơn 27‰ (tỷ suất mục tiêu đến 2020) và chỉ có 1 dân tộc có tỷ suất tử vong 
dưới 22‰ (tỷ suất mục tiêu đến 2025) [4]. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số nhận được những mũi tiêm 
chủng đầy đủ trong chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế đã tăng đáng kể từ năm 2011 
đến năm 2014 (tăng gần 30%), tuy vậy, tỷ lệ này vẫn chỉ đạt chưa đến 70% [7, 8].

 Tỷ lệ người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh còn thấp mặc 
dù theo quy định, người có thẻ bảo hiểm y tế nói chung và người dân tộc thiểu số nói riêng được 
hưởng các chính sách trong khám chữa bệnh. Tỷ lệ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người dân tộc 
thiểu số trung bình chỉ đạt 44,8% [4]. Điều này có thể lý giải là do khó khăn trong việc tiếp cận các 
dịch vụ y tế của người dân tộc thiểu số [5]. Chính vì vậy, người dân tộc thiểu số là những người 
thuộc nhóm nghèo vẫn là đối tượng lớn nhất phải chịu chi phí thảm hoạ và nghèo hóa do chi phí 
y tế2*. 

Nhóm kinh tế
2006 2008 2010

Chi phí 
thảm họa

Nghèo 
hóa

Chi phí 
thảm họa

Nghèo 
hóa

Chi phí 
thảm họa Nghèo hóa

Nghèo nhất 6,9% 5,1% 7,8% 7,5% 4,7% 5,4%
Cận nghèo 4,6% 9,0% 6,0% 8,6% 4,5% 6,0%
Trung bình 4,6% 1,0% 5,5% 1,5% 4,1% 0,7%
Khá 5,2% 0,3% 4,5% 0,1% 3,4% 0,4%
Giàu nhất 4,3% 0,2% 3,6% 0,0% 2,5% 0,1%

Bảng 3: Tỷ lệ chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế phân theo nhóm kinh tế

 Nguồn: Bộ Y tế và nhóm đối tác y tế, 2013.

Sở dĩ tỷ lệ chi phí thảm họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế vẫn xảy ra ở các hộ có bảo hiểm 
y tế, bao gồm các hộ dân tộc thiểu số là do các chi phí trực tiếp ngoài chi phí điều trị là khoản chi 
lớn đối với nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, việc cùng chi trả chi phí khám chữa 
bệnh còn gây nhiều khó khăn do khả năng chi trả của dân tộc thiểu số, đặc biệt trong trường hợp 
bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao. Hơn nữa, việc tăng viện phí trong những năm vừa qua cũng 
làm tăng chi phí y tế và dẫn đến các nhóm đối tượng khó khăn phải vay nợ hoặc giảm chi tiêu cho 
thực phẩm để có tiền chi trả cho khám chữa bệnh. Do vậy cần phải có những chính sách cụ thể và 
đặc thù cho từng đối tượng nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng, hướng tới tăng trưởng bao trùm. 

4. KẾT LUẬN

Tăng trưởng bao trùm đã và đang là chiến lược phát triển mà Việt Nam theo đuổi. Trong thời 
gian qua, Việt Nam đã được những tiến bộ đáng kể về tăng trưởng kinh tế với mức tăng GDP ấn 
tượng và cải thiện mức sống của người dân. Tỷ lệ nghèo giảm mạnh và đạt mức giảm bền vững. 

2   Khi chi phí tiền túi của hộ gia đình cho y tế bằng hoặc lớn hơn 40% khả năng chi trả của hộ gia đình (phần thu nhập còn 
lại của hộ sau khi đã chi cho lương thực, thực phẩm) thì đó là chi phí y tế thảm họa. Khi chi trả trực tiếp cho y tế làm cho 
khả năng chi cho các khoản thiết yếu của hộ gia đình bị giảm xuống dưới ngưỡng nghèo đói thì đó là tình trạng nghèo hóa.
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Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch về mức sống giữa các khu vực địa lý, nông thôn - thành thị và 
giữa các nhóm dân tộc. Chỉ số bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng cao ở khu vực nông thôn và 
khu vực các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó là sự chênh lệch trong tiếp cận và hưởng thụ giáo dục, 
y tế giữa các khu vực địa lý, nông thôn - thành thị và giữa các nhóm dân tộc. Đặc biệt, việc bảo vệ 
tài chính cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vẫn chưa thực sự hiểu quả khi tỉ lệ chi phí thảm 
họa và tỉ lệ nghèo hóa do chi phí y tế vẫn rơi chủ yếu vào nhóm đối tượng người nghèo, người dân 
tộc thiểu số. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng bao trùm trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần có 
những cải cách chính sách và thể chế quản lý nền kinh tế, dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp và hiệu 
quả. Những đầu tư và ưu tiên vào dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục và y tế là rất cần thiết trong 
thời gian tới để đảm bảo cơ hội công bằng cả về số lượng và chất lượng. Các ưu tiên bao gồm mở 
rộng cơ hội học tập ở các bậc cao cho những đối tượng người dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng 
sâu, vùng xa thông qua các chương trình, chính sách toàn diện; thúc đẩy một hệ thống y tế hiệu 
quả và chất lượng hơn, đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm đảm bảo 
việc tiếp cận y tế bình đẳng. 
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DU LỊCH XANH - “ CHÌA KHÓA” PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nguyễn Thanh Huyền*

Abtract: As the region’s leading attractive destination, Vietnam has been establishing spectacular and dramatic 
growth in tourism. However, along with that, there are many challenges in exploiting natural resources and protecting 
the environment, especially in where having tourism hot spot. To solve this problem, green tourism is considered as 
the “key” for sustainable development.

Keywords: Green tourism, development, sustainability

1. DU LỊCH XANH LÀ GÌ?

Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hoá, có giáo dục môi trường, đóng 
góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. 
Trong những năm qua, du lịch xanh đã và đang phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới 
và ngày càng thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp xã hội, đặc biệt đối với những 
người có nhu cầu tham quan du lịch và nghỉ ngơi. Ngoài ý nghĩa góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo 
vệ đa dạng sinh học và văn hoá cộng đồng, sự phát triển du lịch xanh đã và đang mang lại những 
nguồn lợi kinh tế to lớn, tạo cơ hội tăng thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho đất nước cũng 
như cộng đồng người dân địa phương, nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa - nơi có các khu 
bảo tồn tự nhiên và các cảnh quan hấp dẫn. Ngoài ra, du lịch xanh còn góp phần vào việc nâng 
cao dân trí và sức khoẻ cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục môi trường, văn hoá lịch sử 
và nghỉ ngơi giải trí. Chính vì vậy, ở nhiều nước trên thế giới và khu vực, bên cạnh các lợi ích về 
kinh tế, du lịch xanh còn được xem như một giải pháp rất có hiệu quả để bảo vệ môi trường sinh 
thái thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu của khách 
du lịch, của người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch.

Theo một khảo sát gần đây của Trip Advisor - một trang web về du lịch nổi tiếng thế giới 
cho thấy, 34% số du khách sẵn sàng chi trả thêm để ở những khách sạn thân thiện với môi trường, 
50% số du khách sẵn sàng chi trả thêm cho những công ty mang lại lợi ích cho cộng đồng địa 
phương và hoạt động bảo tồn. Điều này có thể khẳng định du lịch xanh không những là sự đảm 
bảo cho phát triển du lịch bền vững mà còn là giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu 
cao và có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch. 

2. VIỆT NAM VỚI XU THẾ “DU LỊCH XANH”

Phát triển du lịch xanh đã trở thành nguyên tắc, xu thế chung được nhiều quốc gia trên thế 

*  Khoa Kinh tế - Đại học Vinh - Việt Nam. Tác giả nhận phản hồi: Email: thanhhuyen228@gmail.com
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giới lựa chọn, các sản phẩm du lịch xanh luôn được du khách quan tâm, đón nhận. Các chính sách, 
chiến lược, quy hoạch phát triển của du lịch Việt Nam đều hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp, 
chất lượng, bền vững. Phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn 
hóa dân tộc, mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của đất nước...

Với xu hướng trên cho thấy, ngành công nghiệp không khói Việt Nam hoàn toàn có thể đáp 
ứng được khi sở hữu lượng lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên hiếm có để phát triển du lịch xanh. 
Đặc biệt, với sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các 
cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng, ngành Du lịch Việt Nam đã có bước phát triển 
vượt bậc. Năm 2017, Việt Nam được UNWTO xếp hạng 6 trong số 10 quốc gia đạt tốc độ tăng 
trưởng khách du lịch hàng đầu thế giới, đồng thời cũng được bình chọn là điểm đến du lịch hàng 
đầu châu Á. Bên cạnh đó, Việt Nam là điểm đến mới nổi ở khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng 
trưởng nhanh du khách quốc tế tăng trung bình 18%/năm trong giai đoạn 2014-2018. Năm 2018 
là năm thứ hai triển khai hiện thực hóa những chính sách mạnh mẽ của Nghị quyết TW8, xác định 
Du lịch là nền kinh tế mũi nhọn. Năm 2018 cũng là năm Luật Du lịch 2017 bắt đầu có hiệu lực. 
Với một hành lang thông thoáng, Luật Du lịch đã mở ra cơ hội thuận lợi và có nhiều bứt phá đối 
với ngành Du lịch Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018, ngành Du lịch đã 
đón 15,6 triệu khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620 nghìn tỷ 
đồng tăng 21,4% so với năm 2017. Dự báo, trong các năm tiếp theo, du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục 
phát triển vượt bậc và hứa hẹn sẽ bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã chủ động áp dụng những biện pháp 
để chuyển đổi theo hướng phát triển xanh với các mô hình tiết kiệm điện, nước, đăng ký chứng 
nhận nhãn Bông sen Xanh cho các cơ sở lưu trú, xây dựng những tua du lịch có trách nhiệm 
như thám hiểm hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), tua vớt rác tại Hội An (Quảng 
Nam)... Nhiều công ty đã thể hiện quyết tâm đối với mục tiêu tăng trưởng xanh ngay từ việc thiết 
kế gian hàng bằng những vật liệu thân thiện với môi trường, cùng với đó là các chùm tua khuyến 
khích du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tinh 
thần chủ động của một số doanh nghiệp du lịch cũng như sự quan tâm, đánh giá cao của Nhà nước 
về tầm quan trọng của phát triển du lịch xanh là những tiền đề hứa hẹn ngành công nghiệp không 
khói nước nhà sẽ có những bước tăng trưởng xanh, bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Việt Nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng. Do vậy, các chính sách, chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển du lịch của Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ đều đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, 
bền vững, phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn và phát huy các giá 
trị văn hóa dân tộc, mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, đóng góp chung vào sự phát triển 
kinh tế xã hội và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Để làm được điều này 
cần có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà quản lý.

Trong thời gian gần đây, du khách nước ngoài đến Việt Nam thích chọn các tour, khu nghi, 
dịch vụ, hàng hóa có nhãn sinh thái. Đó là xu hướng của các đoàn, cá nhân tới từ những nước có 
trình độ văn hóa, chi trả cao như châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản… Họ có ý thức về an toàn và sức 
khỏe, muốn hoạt động tham quan hay nghỉ dưỡng đều gắn liền với thiên nhiên. Nắm bắt được 
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nhu cầu này, một số địa phương, các công ty lữ hành và khách sạn đã chú trọng nhiều hơn trong 
việc phát triển du lịch xanh như du lịch cộng đồng tại một số tỉnh Tây Bắc, du lịch nhà vườn tại 
Thừa Thiên Huế; du lịch biển đảo tại Nha Trang, mô hình miệt vườn tại một số tỉnh Nam Bộ. 
Bên cạnh đó, nhiều công ty lữ hành cũng xây dựng các tour du lịch xanh, khách sạn đạt chứng chỉ 
xanh.

Một số doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng các sáng kiến 
mới, văn minh hợp với xu thế theo hướng du lịch xanh, với việc xây dựng sản phẩm lưu trú xanh, 
thông qua điểm mạnh thiết kế và quy hoạch, vừa bảo tồn và chú trọng giữ lại giá trị thiên nhiên.

3. THÁCH THỨC

Sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa - nhân văn đa dạng, Việt Nam có nhiều điều 
kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030 đã xác định: Phát triển sản phẩm du lịch xanh, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa 
địa phương là giải pháp để Việt Nam phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, từ thực tế khai thác 
hoạt động du lịch thời gian qua, cho thấy hướng đi này vẫn còn nhiều thách thức.

Trước hết, đó là hạn chế trong nhận thức về phát triển du lịch xanh của các tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư, phát triển du lịch. Tại nhiều khu, điểm du lịch xuất 
hiện các chất thải rắn, rác thải, nước thải chưa thu hồi, xử lý triệt để; Nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ 
du lịch xây dựng trên các đảo không theo quy hoạch đã làm tăng nguy cơ xói mòn đường bờ biển, 
làm suy thoái hệ sinh thái biển, đảo; Sự xung đột về lợi ích kinh tế, tầm nhìn ngắn hạn và sự hạn 
chế về công nghệ cũng dẫn tới một số tài nguyên du lịch bị tàn phá, sử dụng sai mục đích, gây ảnh 
hưởng xấu tới hình ảnh và sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam…

Ngoài ra, rào cản đối với du lịch xanh là sự thiếu hụt cơ chế, chính sách và những hướng dẫn 
cụ thể về phát triển loại hình này. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được Chính phủ 
phê duyệt từ năm 2012 nhưng các cơ chế, chính sách đồng bộ để thúc đẩy phát triển du lịch xanh 
cũng như các quy định, hướng dẫn cụ thể chưa được ban hành, dẫn đến phát triển du lịch ở nhiều 
địa phương còn mang tính tự phát, không tuân thủ các yêu cầu, nguyên tắc phát triển xanh và bền 
vững. Thêm nữa, việc đòi hỏi phải chi cho đầu tư ban đầu khá lớn để phát triển những giải pháp 
xanh cũng là khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp, địa phương còn băn khoăn, ngần ngại...

4. GIẢI PHÁP

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh, giải pháp cơ bản là cần nâng cao nhận thức 
về du lịch xanh cho tất cả các thành phần tham gia du lịch: từ nhà quản lý các cấp, các nhà quản trị 
doanh nghiệp tới cộng đồng làm du lịch và du khách. Ðồng thời, để tạo môi trường thuận lợi cho 
du lịch xanh phát triển, cần có những hành động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện, quản 
lý quy hoạch, trong thẩm định và thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản phẩm du lịch ở các cấp 
trên phạm vi cả nước. 

Mặt khác, Nhà nước cũng cần có chính sách tăng cường tính “xanh” trong phát triển cơ sở vật 
chất kỹ thuật du lịch với những điều kiện cụ thể ở mỗi nơi như ứng dụng năng lượng tự nhiên, sử 
dụng vật liệu thân thiện, chế biến rác thải, xử lý nước thải...; khuyến khích các chương trình bảo 
tồn, truyền bá văn hóa dân gian, dân tộc trong phát triển du lịch; xây dựng và ban hành bộ tiêu chí 
về du lịch xanh để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch có thể vận dụng trong quá trình đầu 
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tư, quy hoạch và kinh doanh. Ðây cũng là căn cứ để công nhận những sản phẩm du lịch xanh như: 
tua du lịch xanh, khách sạn xanh, nhà hàng xanh…

Có thể khẳng định, du lịch xanh không còn nằm trong phạm vi hữu hạn của du lịch. Du lịch 
xanh cần sự thay đổi, gắn với sự xanh hóa đồng đều. Trước tiên chính là từ nhận thức, hành vi của 
tất cả chúng ta, từ những nhà hoạch định chính sách đến các cơ quan quản lý, những người làm du 
lịch, đến người dân… Lý tưởng hơn là tác động lên cả ý thức của du khách quốc tế khi đến Việt 
Nam và một thương hiệu “Việt Nam xanh” được ghi nhận trên toàn thế giới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Http://vietnamtourism.gov.vn/

2. http://www.vtr.org.vn/du-lich-xanh.html

3. Tổng cục Thống kê

4. Luật Du lịch năm 2017, 2018

5. Trip Advisor
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QUỸ DOANH NGHIỆP NỘI - MẮT XÍCH CÒN THIẾU 
CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

Vũ Khắc Hùng,*

TÓM TẮT: Từ lâu các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới đã là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái 
khởi nghiệp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế hoạt động khá sôi động, 
xu hướng khởi nghiệp cũng đang phát triển mạnh mẽ.  Các quỹ đầu tư mạo hiểm của các doanh nghiệp 
lớn Việt Nam đã bắt đầu được khởi xướng từ năm 2015, tạo điều kiện cả doanh nghiệp lẫn các startup 
Việt phát triển thuận lợi hơn. Với lợi thế của việc phát triển các quỹ của doanh nghiệp Việt là mắt xích giúp 
công ty khởi nghiệp tận dụng được lợi thế là am hiểu thị trường nội địa để cạnh tranh, các doanh nghiệp 
khởi nghiệp, họ được hưởng nhiều lợi ích từ sự hỗ trợ của các tập đoàn như vốn, kinh nghiệm quản trị… 
Ở chiều ngược lại, do sự bão hòa trong cạnh tranh, các tập đoàn sẽ tìm ra hướng đi mới, nhận được mô 
hình kinh doanh tiềm năng, mở rộng khả năng tiếp cận và đáp ứng khách hàng thông qua các nền tảng 
công nghệ mới và các startup đang phát triển.

Từ khóa: Khởi nghiệp, Doanh nghiệp nội, quỹ đầu tư mạo hiểm….

1. GIỚI THIỆU

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự hoặc mới phát triển được vài năm 
thường phải đối mặt với rủi ro kinh doanh rất lớn vì thế các doanh nghiệp phải tìm một nguồn tài 
trợ thích hợp nhằm để hạn chế rủi ro tài chính. Trong giai đoạn này một cấu trúc sử dụng nợ sẽ 
không khả thi vì trong giai đoạn mới khởi sự qui mô doanh nghiệp còn nhỏ, doanh nghiệp chưa 
có đủ tài sản để thế chấp và uy tín của doanh nghiệp chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vay vốn từ ngân 
hàng, đồng thời nó cũng làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp do gánh nặng chi trả lãi suất tiền 
vay. Và doanh nghiệp cũng khó nhận được tài trợ bằng vốn cổ phần bởi trong giai đoạn này doanh 
nghiệp chưa đủ các tiêu chuẩn để phát hành chứng khoán ra công chúng. Vì vậy sự ra đời của các 
quỹ mạo hiểm là một mắt xích quan trọng đối với hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế giới, không 
chỉ đầu tư vốn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp về nhiều mặt: tư vấn tài chính, marketing, khách hàng, 
đối tác tiềm năng, hoạch định kế hoạch kinh doanh,… nhằm đưa doanh nghiệp ngày càng phát 
triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bước sang một giai đoạn tăng 
trưởng tiếp theo và chuẩn bị sẵn sàng để doanh nghiệp được chuyển giao cho các cổ đông khác.

Đầu tư mạo hiểm (Venture capital) được khái quát là phương thức mà theo đó, nhà đầu tư hay 
những tổ chức chuyên môn hóa rót vốn vào những doanh nghiệp mới thành lập, chưa niêm yết trên 
thị trường chứng khoán, có tốc độ tăng trưởng cao và thường sử dụng các công nghệ mới, hiện đại 

*  Công ty công nghệ thông tin VNPT, Hà Nội, Việt Nam 
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đang cần tài trợ để phát triển sản phẩm hoặc quá trình tăng trưởng. Các công ty được đầu tư không 
cần một khoản đặt cọc hay ký quỹ nào. Việc tài trợ vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm dựa vào sự 
tin tưởng vào việc tạo dựng thành công doanh nghiệp của người sáng lập và đội ngũ Giám đốc 
công ty. Các quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia vào việc kiểm soát và điều hành công ty. Họ tư vấn ở 
cấp chiến lược, hướng dẫn, hỗ trợ các công ty trong quản lý, xây dựng thương hiệu, phát triển thị 
trường,…Vì vậy họ có thể gặp rủi ro, bị mất khoản đầu tư nếu công ty bị phá sản. Tuy nhiên, điều 
này ít xảy ra và họ thường đạt tỷ suất lợi nhuận từ 35- 50%.

Hiện nay, tại Việt Nam, ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập với những kế hoạch 
kinh doanh tốt, hứa hẹn mức độ thành công và thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, họ gặp nhiều 
khó khăn khi thực hiện bởi thiếu kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, đặc biệt là thiếu vốn. Trong bối 
cảnh kinh tế lạm phát, việc vay vốn ngân hàng là điều rất khó khăn, nhất là với các doanh nghiệp 
không có nhiều tài sản thế chấp. Sự xuất hiện và phát triển của các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt 
Nam trong những năm đây như một nguồn nước mới xoa dịu cơn khát nguồn vốn này của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ.

2. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CỦA VIỆT NAM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Tại Việt Nam thì hoạt động của các quỹ ĐTMH đã có từ rất lâu, hiện hệ sinh thái khởi nghiệp 
của Việt Nam đang phát triển với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, tăng gấp đôi so với 2015, 
điển hình là IDG Ventures, CyberAgent Ventures, Captii Ventures, Gobi Partners, 500 Startups... 
Tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm ở thị trường Việt Nam có thể chia thành 3 giai 
đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Từ năm 1991-2002, giai đoạn này đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của một số 
quỹ ĐTMH vào Việt Nam, nhưng hầu hết hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2003-2010, giai đoạn này thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước 
được phát triển, Việt Nam gia nhập WTO đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư ở Việt Nam trở nên 
hấp dẫn hơn và đã có sự xuất hiện trở lại của các quỹ ĐTMH với quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2011- đến nay, giai đoạn này xuất hiện nhiều hơn các quỹ đầu tư mạo 
hiểm cả trong nước và nước ngoài, bùng nổ quỹ ĐTMH cho các doanh nghiệp trẻ và trong lĩnh 
vực công nghệ cao.

Việt Nam có một số quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế đang hoạt động khá hiệu quả đó là: Mekong 
Capital có ba quỹ tổng trị giá 181 triệu USD; VinaCapital có 232 triệu USD đầu tư mạo hiểm; IDG 
Ventures hiện có ba quỹ trị giá 500 triệu USD; BankInvest có một quỹ tập trung vào thị trường mới 
nổi trị giá 100 triệu USD; Công ty quản lý quỹ Prudential đã đầu tư 130 triệu USD vào các công ty 
tư nhân. Cho đến nay, các quỹ này đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD vào các công ty tư nhân. Do đó, có 
thể dự đoán ở Việt Nam có khoảng 1,5 đến 2 tỷ USD đã và đang đầu tư vào lĩnh vực đầu tư mạo 
hiểm, gấp khoảng ba lần ngân sách quốc gia chi thường xuyên cho KH&CN và một phần quan 
trọng của dòng vốn đầu tư này là cho các doanh nghiệp khởi nghiệp với chu kỳ từ hai đến bảy năm. 

Sức hấp dẫn của Việt Nam được cụ thể hóa ngay tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng 
tạo Việt Nam 2019 bằng con số 425 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng đầu tư cho startup 
Việt trong 3 năm tới. Dòng vốn cam kết dồi dào từ 18 quỹ đầu tư phản ánh sự hối hả bắt nhịp của 



HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 503

các quỹ trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới 
sáng tạo.

Ngoài đánh giá cao tiềm năng thị trường, các quỹ đồng thời cũng tiếp thêm lực cho startup 
Việt khai phá những mảnh đất mới. Lần đầu tiên công bố tại diễn đàn, VinaCapital Ventures vừa 
chốt thương vụ hợp tác chiến lược với Mirae Asset và Naver, 2 quỹ đầu tư Hàn Quốc có tổng tài 
sản quản lý hơn 400 tỷ USD, không chỉ bơm nguồn tài chính dồi dào trong dài hạn mà còn kết nối 
Startups Việt vào mạng lưới kinh doanh toàn cầu.

Theo Báo cáo đầu tư công nghệ Việt Nam do hai quỹ đầu tư mạo hiểm Cento Ventures và 
ESP Capital công bố gần đây, chỉ trong vòng 2 năm, Việt Nam đã phát triển từ một hệ sinh thái 
khởi nghiệp ít hoạt động, đứng áp chót trong số 6 quốc gia lớn nhất ASEAN lên vị trí thứ 3, chỉ 
sau Indonesia và Singapore. Lượng vốn đầu tư và số lượng giao dịch công nghệ được thực hiện đã 
tăng gấp 6 lần trong giai đoạn nửa đầu năm 2017 đến nửa đầu năm 2019.

Cụ thể, báo cáo cho thấy các công ty khởi nghiệp đã huy động được tổng cộng 246 triệu USD 
trong nửa đầu năm 2019, tăng mạnh so với mức 166 triệu USD của cùng kỳ năm 2018. Trong đó, 
ba khoản đầu tư lớn nhất, bao gồm Tiki, VNPay và VNG, đã chiếm tới 63% tổng số vốn tài trợ. 
Xét về lĩnh vực được rót vốn, các doanh nghiệp liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số như thương 
mại điện tử và thanh toán chiếm gần 60% đầu tư.

Các công ty đang tham gia nhiều lĩnh vực (như VNG, Tiki) chiếm được 12% vốn, trong khi 
các lĩnh vực mới nổi như fintech, bất động sản và hậu cần chỉ mới bắt đầu đón đầu tại Việt Nam, 
cùng nhau chiếm 10% tổng vốn. “Lần đầu tiên năm 2018 và 2019 chứng kiến một làn sóng khởi 
nghiệp mới tại Việt Nam với quy mô vốn huy động tăng từ 50 triệu USD lên 100 USD. Nếu xu 
hướng này phát triển, nhiều công ty Việt Nam có thể đạt mức 500 triệu USD và cuối cùng là định 
giá 1 tỷ USD trong những năm tới”, Báo cáo nhận định.

Bên cạnh sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để các quỹ mạo hiểm mạnh dạn đầu tư như dân số 
vàng, thu nhập gia tăng nhanh... thì rủi ro từ sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc 
cũng khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các khu vực khác có tiềm năng hơn, trong đó nổi lên 
cái tên Đông Nam Á. “Các nhà đầu tư đang bỏ tiền vào các công ty mạo hiểm của khu vực này để 
tận dụng các cơ hội ngoài Hoa Kỳ và Trung Quốc”, ông Alex Schmitz - người đứng đầu khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương tại Quỹ Capstone Partners cho biết.

Xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư mạo hiểm là cơ hội để các doanh nghiệp non 
trẻ của Việt Nam tận dụng, đặc biệt trong các ngành liên quan nằm trong tiến trình của cuộc cách 
mạng 4.0. Có thể kể thêm một số thương vụ đáng chú ý gần đây là  Startup y tế Med247 nhận được 
koản đầu tư không được tiết lộ từ KK Fun - một nhà đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư cho các startup 
trong lĩnh vực di động và internet ở Đông Nam Á, Hồng Kông và Đài Loan. Hay bất động sản công 
nghệ Rever tiếp tục nhận được cam kết rót 2,3 triệu USD từ quỹ GEC-KKP.
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 Năm lĩnh vực startup thu hút nhiều vốn đầu tư nhất là Fintech, E-commerce, TravelTech, 
Logistics và Edtech. Trong đó, Fintech quay lại vị trí dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trong năm 2018 
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với 8 thương vụ, tổng giá trị 117 triệu USD. Bước sang năm 2019, dòng vốn đầu tư vào startup tiếp 
tục có triển vọng. Topica Founder Institute và Quỹ đầu tư mạo hiểm Insignia Ventures Partners đã 
ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư. Cụ thể, lần đầu tiên tại Đông Nam Á, tất cả startup tốt nghiệp 
TFI nhận sẽ đầu tư 50.000 USD, với quỹ tối thiểu 500.000 USD mỗi khóa từ Insignia Ventures 
Partners.

3. TÌNH HÌNH CÁC QUỸ MẠO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tại Việt Nam, một số tập đoàn lớn trong nước như VinGroup, Viettel, CMC, FPT… cũng đã 
thành lập quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Hiện tại, Các 
quỹ doanh nghiệp Việt Nam được hình thành từ năm 2015 như: 2015 FPT Ventrues, 2016 FPT VII 
SA, 2017 VP Bank startup, Vietel, CMC innovation fund, 2018 vingroup, Vietel, vingroup, Asanzo 
fund…đã công bố chương trình hỗ trợ startup với trọng tâm là các công ty khởi nghiệp trong lĩnh 
vực công nghệ tài chính. Các hình thức chủ yếu là thành lập quỹ đầu tư tài chính và đóng vai trò kết 
nối với chuyên gia tài chính để hỗ trợ startup xây dựng và phát triển sản phẩm. Các doanh nghiệp 
trên có lợi thế là các doanh nghiệp lớn, lâu năm nên có thị trường rộng, còn các strartup lại có lợi 
thế về công nghệ, vì thế các quỹ doanh nghiệp này đang là mắt xích quan trọng giúp cho hệ sinh 
thái khởi nghiệp tại Việt Nam phát triển.

Các quỹ của doanh nghiệp nội đều có một chiến lược hỗ trợ riêng cho các starup như:

Quỹ FPT venture: FPT Ventures sẽ hoạt động với tư cách như một nhà đầu tư và là nơi ươm 
mầm cho các startup bằng việc cung cấp tiền mặt, nguồn lực cũng như kỹ năng về công nghệ và 
kinh nghiệm quản lý. Hiện FPT Ventures đang đầu tư ngay trong nội bộ tập đoàn, gồm: Sendo.vn, 
Ants.vn, FPT Play, Nhacso.net, Viecnha.vn, gostudybooking.com, và Fshare.vn. FPT Ventures tập 
trung hỗ trợ các khởi nghiệp có định giá chưa tới 1 triệu USD ở các nhóm lĩnh vực: Internet, Di 
động (Mobile), giải pháp doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), Y tế/Giáo dục/Giao thông, và SMAC. 
Tuy nhiên, FPT Ventures không chỉ đơn thuần cung cấp nguồn vốn mà còn có sự hỗ trợ, tư vấn, đi 
cùng với startup”. Cụ thể, các startup có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, nơi làm việc, ban 
cố vấn, kinh nghiệm mở rộng thị trường, tập khách hàng, hạ tầng kỹ thuật, năng lực marketing và 
truyền thông, mối quan hệ với các quỹ đầu tư trên thế giới để triển khai sản phẩm trong nước và 
từng bước mở rộng ra khu vực. “Các startup có thể tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật cũng như sử 
dụng các nguồn lực có sẵn từ FPT để tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ’, Giám đốc Quỹ khẳng 
định.

VP Bank startup: VPBank StartUP sẽ dành ít nhất 1 triệu USD để thực hiện các giải pháp hỗ 
trợ trực tiếp cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam gồm:

- Xây dựng các không gian làm việc  chung dành cho start-up mang tên UP@VPBank, trong 
đó UP@VPBank tại tầng 21, toà nhà VPBank Tower 89 Láng Hạ, Hà Nội là mô hình đầu tiên hợp 
tác cùng Up Co-working space. Up@VPBank tập trung hỗ trợ các start-up trong lĩnh vực fin-tech 
và công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các start-up phát triển các giải pháp giải quyết các vấn đề tại 
chính địa phương nơi có Co-working space đó. 

- Xây dựng và triển khai các mô hình đào tạo, huấn luyện (coaching) với sự tham gia trực tiếp 
của các lãnh đạo cao cấp của VPBank và các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực quản trị, phát 
triển sản phẩm, marketing truyền thông, quản lý nhân sự ….
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- Hỗ trợ chi phí vận hành cho start-up thông qua tài trợ chỗ ngồi tại không gian làm việc 
chung Up@VPBank và trao thưởng cho các start-up đạt giải tại các cuộc thi về ý tưởng và giải 
pháp theo các chủ đề khác nhau. 

Vietel advanced soluction track: Viettel đang hướng đến việc tạo nên một nền tảng để mọi 
người có thể tương tác và cung cấp những sản phẩm cũng như dịch vụ cho nhau, việc đầu tư vào 
các công ty khởi nghiệp như một thực tế không thể tránh khỏi khi một doanh nghiệp phát triển 
và cần phải đa dạng hóa để tìm đà tăng trưởng mới. Viettel phải hợp tác với các công ty nhỏ hơn, 
sáng tạo nhanh hơn. Việc đẩy mạnh hợp tác này sẽ giúp cho Tập đoàn năng động, thích ứng nhanh 
hơn với xu thế, nền tảng của sự hợp tác đến từ việc các startup đang sử dụng cơ sở hạ tầng mạng 
để phát triển các sản phẩm. Ngoài ra Viettel cũng có thể mua lại một số startup nếu những người 
sáng lập đồng ý.

CMC Innovation Fund (Quỹ sáng tạo CMC - CIF): Với mục đích tìm kiếm và phát triển các 
ý tưởng, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trên nền tảng công nghệ. Quỹ có quy mô 50 tỷ đồng, hàng 
năm CMC sẽ trích tối thiểu 10% lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn vào quỹ. 
CIF được hoạt động theo mô hình đầu tư mạo hiểm.

Các dự án được quỹ hướng đến thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ 
mới như: internet vạn vật, dữ liệu lớn, AI…Hình thức quỹ đầu tư mạo hiểm công ty (corporate 
ventures capital - CVC) hiện được các công ty ứng dụng nhiều nhất trong các hình thức hợp tác 
với startup để tạo ra những đột phá.

Vingroup Ventures: Quỹ khoảng 100 triệu USD với các khoản đầu tư trung bình từ 5 - 10 
triệu USD. Ngoài tài trợ vốn, VinGroup Ventures còn giúo cho các công ty khởi nghiệp được đầu 
tư tiến lên top đầu bằng cách mở cửa hệ sinh thái của Vingroup với doanh nghiệp, giúp họ thử 
nghiệm sản phẩm. Tập đoàn này còn có VinTech Fund (Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech) 
và VinGroup Innovation Foundation (Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup - VINIF). Những dự án 
được lựa chọn với kỳ vọng sẽ tạo ra công nghệ có hàm lượng nghiên cứu, có tính sáng tạo, có khả 
năng thương mại hoá. Mức tài trợ cho mỗi đề tài nghiên cứu nếu được duyệt sẽ được cấp số tiền 
lên đến 10 tỷ đồng. Còn với VINIF, quỹ này được thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi 
tích cực bền vững cho Việt Nam. Các dự án được tài trợ sẽ liên quan đến lĩnh vực như khoa học 
máy tính, AI, robotics…

Trong thời gian gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã tăng trưởng hết sức ấn 
tượng cả về số lượng và chất lượng. Trong tương lai, các Startup giai đoạn đầu của Việt Nam sẽ 
tiếp tục thu hút những khoản đầu tư lớn với ước tính của các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 
205 triệu USD, 320 triệu USD và 440 triệu USD.

Đối với các quỹ của doanh nghiệp nội và các satrup thì các hoạt động nghiên cứu sáng tạo 
của doanh nghiệp nếu đặt hàng ở bên ngoài dưới dạng hợp tác với startup sẽ có nhiều lợi thế hơn 
về hoạt động tinh gọn. Còn đối với startup, việc hợp tác với với các doanh nghiệp sẽ giúp họ rút 
ngắn thời gian chứng minh sản phẩm phù hợp với thị trường. Các công ty lớn này cũng có thể trở 
thành khách hàng tiềm năng đối với sản phẩm do các startup làm ra.

Tuy nhiên đây mới chỉ là những bước đi đầu, so với các nước trong khu vực, hệ sinh thái 
khởi nghiệp Việt Nam vẫn còn tương đối non trẻ và chưa kết nối chặt chẽ với nhau. Các yếu tố tạo 
nên sự thành công của startup bao gồm hạ tầng, thể chế chính sách, tài chính, nguồn vốn đầu tư, 
thị trường và văn hóa vẫn còn tiếp tục được hoàn thiện từng bước. Do đó, startup cần kết hợp với 
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các thành phần khác của hệ sinh thái, trong đó doanh nghiệp lớn là thành phần vô cùng quan trọng.

Ngoài việc đầu tư vốn, cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm thương trường và cách quản lý nguồn 
vốn tránh các bẫy tài chính thường gặp... các doanh nghiệp lớn còn trở thành nhà đầu tư bền vững, 
là khách hàng đưa sản phẩm khởi nghiệp vào trong chuỗi giải pháp cung cấp ra thị trường cho các 
startup.

4. GIẢI PHÁP 

Để có được một hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh đòi hỏi sự cộng tác của nhiều thành tố, 
bao gồm doanh nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chính phủ và những nhà đầu tư mạo hiểm. 
Vì vậy, cần:

Một là, Đề cao vai trò của doanh nghiệp lớn

Hiện Chính phủ Việt Nam và các thành phần kinh tế rất quan tâm đến khởi nghiệp. Cùng với 
Hà Nội và Đà Nẵng, Tp.HCM đã xây dựng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
(SIHUB) làm địa chỉ cho doanh nghiệp khởi nghiệp làm việc, giao lưu kết nối. 

Cùng với sự tạo điều kiện về chính sách của Chính phủ, các hoạt động hỗ trợ của bộ ngành thì 
vai trò của các doanh nghiệp lớn đối với startup rất quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Họ 
có thể hỗ trợ các startup về vốn, công nghệ, sau đó là kết nối vào chuỗi sản xuất, cùng vươn ra thị 
trường thế giới nếu các dự án khởi nghiệp thành công. Để giúp hệ sinh thái khởi nghiệp thành công 
và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế, những doanh nghiệp lớn phải “ngồi cùng một con thuyền” 
và đưa ra những gói hỗ trợ về tài chính, là đối tác hoặc trở thành khách hàng của các startup chứ 
không phải là người cạnh tranh.

Mặt khác, doanh nghiệp lớn cần ưu tiên sử dụng các sản phẩm từ cộng đồng khởi nghiệp, mở 
cơ hội cho sản phẩm ra thị trường; tìm kiếm, lựa chọn đầu tư vào start-up tiềm năng, phù hợp với 
định hướng phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, Chính phủ đóng vai trò quan trọng, tập trung vào việc ưu đãi thuế đối với các 
nhà đầu tư, thay đổi Luật Phá sản để việc thất bại không trở thành vấn đề của khởi nghiệp và tạo ra 
những chương trình kết nối toàn cầu, tạo điều kiện nhập khẩu năng lực kinh doanh để phát triển đất 
nước, thay đổi chính sách huy động vốn cộng đồng, hỗ trợ các vườn ươm và những chương trình 
tăng tốc thông qua hỗ trợ vốn và chương trình khoa học và đổi mới quốc gia”.

Hai là, Tạo dựng lòng tin lẫn nhau

Có thể thấy vai trò của các doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái khởi nghiệp rất quan trọng. 
Khởi nghiệp không thể tách khỏi hệ sinh thái, đó là tổng hòa của các yếu tố như chính sách, sự hỗ 
trợ, thị trường... Bất kỳ start-up nào cũng thật sự cần có vai trò của nhà đầu tư, nhà cố vấn, nhà 
khoa học. Tuy nhiên, các yếu tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp được đánh giá là chưa kết nối chặt 
chẽ, chưa phát triển lành mạnh khi mà các startup còn nghi ngại sợ doanh nghiệp lớn “nuốt” và 
ngược lại, các nhà đầu tư cũng thiếu tin tưởng vào startup, những hạn chế khiến nhà đầu tư không 
thể đi đường dài với startup

Các starup thường có nhược điểm chung là khi gọi vốn, họ không cho doanh nghiệp lớn thấy 
được sự đo lường thị trường, xác định được năng lực cạnh tranh và lợi thế của mình. Họ không 
đưa cho nhà đầu tư một cơ hội thoái vốn. Trong khi các nhà đầu tư khi đầu tư cho các dự án khởi 
nghiệp là phải đối mặt với thanh khoản khi mua 5-7 năm có khi chẳng phát triển được, chẳng bán 
được; chịu rủi ro về thay đổi công nghệ, về tính liêm chính, về khả năng xung đột sở hữu trí tuệ, 
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định giá, khả năng mất kiểm soát và che dấu thông tin... Cho nên, niềm tin của doanh nghiệp lớn 
- nhà đầu tư cho các dự án khởi nghiệp là có giới hạn.

Mặt khác, trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay đang có sự thiếu liên kết giữa 
các tỉnh thành, vùng miền với nhau. Hệ sinh thái khởi nghiệp trên cả nước đang rất sôi động, nhiều 
nguồn lực hỗ trợ... nhưng các chương trình đang thiếu thông tin kết nối, chưa đi vào chiều sâu. 
Lòng tin giữa doanh nghiệp lớn với startup và ngược lại chưa được củng cố, xác lập cho nên còn 
rất nhiều việc phải làm để cải thiện mối quan hệ này.

Nếu năm 2012, chúng ta mới chỉ dừng ở con số 400, thì năm 2015 đã tăng hơn 4 lần, đạt 
1.800 startup. Và bức tranh startup Việt đã phát triển mạnh mẽ trong năm 2017-2018 với con số 
hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp Theo xu hướng này, số lượng các dịch vụ và hoạt động của hệ 
sinh thái, các sự kiện khởi nghiệp, các vườn ươm doanh nghiệp... sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, 
góp phần vào sự tăng trưởng chung của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.Theo đà tăng tưởng tới 
năm 2020, Việt Nam sẽ có 1 triệu startup, trong đó có 5.000 startup sáng tạo. Đây sẽ là lực lượng 
doanh nghiệp tiên phong, có khả năng tăng trưởng cao để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh sáng kiến của khu vực tư nhân, Chính phủ Việt Nam cùng các nước trong khu vực 
cũng đã rất tích cực trong việc đưa ra các sáng kiến cấp vốn hướng đến các công ty khởi nghiệp (ví 
dụ sáng kiến Thung lũng Silicon Việt Nam do Chính phủ tài trợ). 

Đây là một sự thay đổi về chính trị khi chuyển từ tập trung vào các doanh nghiệp lớn của nhà 
nước sang hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực tư nhân, việc này cũng góp phần vào sự 
thay đổi văn hóa cần có để có thể xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp mới và năng động. Và 
với phong trào startup đang phát triển vũ bão, Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm đổi mới sáng 
tạo của châu Á trong tương lai không xa.
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TÓM TẮT: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh 
về phát triển kinh tế, quản lý kinh tế, nhân tố con người trong phát triển kinh tế, kinh tế đối ngoại, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân. Trong phạm vi bài viết, tác giả đi sâu phân tích, làm rõ 
một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam, qua đó thấy được 
vai trò định hướng, nền tảng và giá trị của các quan điểm đó trong quá trình phát triển kinh tế nói chung, 
phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay nói riêng. Với tư cách là một thành phần kinh tế, kinh tế tư 
nhân, đã được nâng lên một tầm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đó là kết quả quan trọng của 
cả một quá trình đổi mới và phát triển nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế này.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, kinh tế tư nhân, nhận thức, phát triển, thành phần

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN 

Từ sau Đại hội IX của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu vừa tổng thể, vừa 
phân tích dưới các góc độ khác nhau về những vấn đề khác nhau. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh về kinh tế là cần thiết và càng trở nên cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước 
ta đã và đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế 
tri thức; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Qua quá trình nghiên cứu, 
có thể thấy trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về kinh tế là một bộ phận 
hợp thành, là tư tưởng của nhà chính trị bàn về kinh tế, do đó nó có sự thống nhất cao độ giữa kinh 
tế với chính trị, kinh tế với văn hóa, đạo đức và con người. Nó được hình thành và phát triển cùng 
với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng đất 
nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí 
Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; về sở hữu và các thành phần kinh tế ở Việt 
Nam; về quản lý kinh tế; về mục tiêu, động lực và nhân tố con người trong xây dựng và phát triển 
kinh tế; về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệm; về kinh tế đối ngoại, thu hút ngoại lực 
để phát huy nội lực; về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân. Trong phạm vi 

*    Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 
** Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.  
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bài viết, tác giả đi sâu phân tích, làm rõ một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về thành phần 
kinh tế tư nhân ở Việt Nam, qua đó thấy được vai trò định hướng, nền tảng và giá trị của các quan 
điểm đó trong quá trình phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện 
nay nói riêng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về các thành phần kinh tế nói chung, về kinh tế tư nhân nói riêng ở 
nước ta trong từng thời kỳ khác nhau được phản ánh chủ yếu ở ba tác phẩm lớn: Đường cách mệnh, 
Thường thức chính trị, Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa I 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngoài ra còn được đề cập đến trong các Báo cáo của Người 
trước Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các khóa I, II, trong các kỳ Đại hội II, III của 
Đảng, cũng như nhiều bài nói, bài viết khác.

1.1. Kinh tế tư nhân trong cơ cấu các thành phần kinh tế đa sở hữu

Là một người mác-xít, Hồ Chí Minh luôn đặt lý tưởng cộng sản chủ nghĩa làm mục tiêu phấn 
đấu của mình, nhưng là nhà cách mạng, Người luôn luôn biết vận dụng sáng tạo nhiều nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện cụ thể. Điều này cũng đúng cả trong việc 
xác định cơ cấu kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Thành phần kinh tế là một 
bộ phận cấu thành của nền kinh tế, là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên cơ sở một hình thức sở 
hữu nhất định. Do vậy, khi trong nền kinh tế còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu tất yếu còn tồn tại 
nhiều thành phần kinh tế. Mục 23 của tác phẩm Thường thức chính trị, Hồ Chí Minh đề cập đến 
các thành phần kinh tế ở vùng tự do trong thời kỳ kháng chiến và tính chất cơ bản của từng thành 
phần kinh tế. Người khẳng định: 

“… - Kinh tế địa chủ phong kiến bóc lột địa tô.

- Kinh tế quốc doanh, có tính chất chủ nghĩa xã hội…

- Các hợp tác xã tiêu thụ và hợp tác xã cung cấp, có tính chất nửa chủ nghĩa xã hội…

- Kinh tế cá nhân của nông dân và của chủ công nghệ, họ thường tự túc ít có gì bán và cũng 
ít khi mua gì. Đó là một thứ kinh tế lạc hậu.

- Kinh tế tư bản tư nhân. Họ bóc lột công nhân, nhưng đồng thời họ cũng góp phần vào xây 
dựng kinh tế.

- Kinh tế tư bản quốc gia là Nhà nước hùn vốn với tư nhân để kinh doanh và do Nhà nước 
lãnh đạo...1*.

Sau cải cách ruộng đất ở miền Bắc, thành phần kinh tế địa chủ phong kiến đã bị loại bỏ, chỉ 
còn năm thành phần kinh tế khác nhau: Kinh tế quốc doanh; Các hợp tác xã; Kinh tế của cá nhân, 
nông dân và thủ công nghệ; Tư bản của tư nhân; Tư bản của Nhà nước2

**.

Như vậy, kinh tế tư nhân trong quan niệm của Hồ Chí Minh có thể nhìn nhận ở hai khía cạnh 
(hai thành phần): 1. Kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ (hình thức kinh tế dựa trên tư 
hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân người lao động và gia đình). 2. Kinh 
tế tư bản tư nhân (hình thức kinh tế mà sản xuất, kinh doanh dựa trên cơ sở chiếm hữu tư nhân tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc lột sức lao động làm thuê).

1   Ngô Văn Lương (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.221.
2   Ngô Văn Lương (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.247.
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1.2. Vai trò của kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế

Qua quá trình nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, có thể 
nhận thấy rằng Người không bao giờ đem đối lập một cách chung chung trực tiếp các thành phần 
kinh tế tư nhân (đặc biệt là kinh tế tư bản tư nhân) với chủ nghĩa xã hội, đặc biệt không coi giai cấp 
tư sản dân tộc như kẻ thù của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Để khai thác mọi năng lực sản xuất, 
để tranh thủ sự ủng hộ của những nhà kinh doanh tiểu thương, tiểu chủ Người đã kêu gọi: “Các 
bạn, người buôn bán kinh doanh, tiểu thương, tiểu chủ, công nhân và trí thức, đã chung sống với 
nhân dân Việt Nam, các bạn đã khai cơ lập nghiệp ở Việt Nam. Các hoạt động chính đáng về văn 
hóa và kinh tế của các bạn có lợi cho Việt Nam. Vì vậy, tôi khuyên các bạn: các bạn cứ yên lòng 
làm ăn như thường. Nhân dân và Chính phủ Việt Nam sẽ giúp đỡ và bảo vệ các bạn”3

*. Có thể thấy, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không kỳ thị với những nhà tư sản làm ăn chính đáng, có tư tưởng tiến bộ 
và nhiệt tình ủng hộ cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Trong quan điểm của mình về sự tồn tại của các thành phần kinh tế khác nhau, Hồ Chí Minh 
cũng chỉ ra tính ưu việt và mặt hạn chế của từng thành phần kinh tế, qua đó phản ánh phần nào 
vai trò của từng thành phần kinh tế trong công cuộc xây dựng đất nước. Đối với thành phần kinh 
tế cá thể tự cung tự cấp, Người nhận thức đó là “thứ kinh tế lạc hậu”, thành phần kinh tế này còn 
tồn tại phổ biến trong nền kinh tế, nhỏ bé, lạc hậu và năng suất thấp, họ “ít có gì bán và cũng ít có 
gì mua”. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân được Hồ Chí Minh đánh giá là “bóc lột công nhân”. 
Tuy vậy, Hồ Chí Minh cũng nhận định: những nhà tư bản dân tộc và kinh tế cá nhân của nông dân 
và thủ công nghệ “họ cũng góp phần vào xây dựng kinh tế”, là “lực lượng cần thiết cho cuộc sống 
xây dựng kinh tế nước nhà. Cho nên Chính phủ cần giúp họ phát triển”4

**.

Như vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kinh tế tư nhân có vai trò nhất định trong 
phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần vào sự phát triển của các thành phần kinh tế khác 
nói riêng. Đảng và Chính phủ cần có những chính sách thiết thực, cụ thể để quản lý và phát huy tối 
đa vai trò của thành phần kinh tế này với nguyên tắc: kinh tế tư nhân phải “phục tùng sự lãnh đạo 
của kinh tế quốc gia, phải phù hợp với lợi ích của đại đa số nhân dân”.

1.3. Chính sách đối với thành phần kinh tế tư nhân trong chế độ dân chủ nhân dân

Để duy trì sự phát triển của các thành phần kinh tế nói chung và sự phát triển của kinh tế tư 
nhân nói riêng, bài viết “Chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ” (5/6/1953), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra bốn chính sách kinh tế cần phải thực hiện, đó là:

“1 - Công tư đều lợi. Kinh tế quốc doanh là công. Nó là nền tảng và sức lãnh đạo của nền 
kinh tế dân chủ mới… Tư là những nhà tư bản dân tộc và kinh tế cá nhân của nông dân và thủ công 
nghệ. Đó là lực lượng cần thiết cho công cuộc xây dựng kinh tế nước nhà. Cho nên chính phủ cần 
giúp họ phát triển. Nhưng họ phải phục từng sự lãnh đạo của kinh tế quốc gia, phải phù hợp với 
lợi ích của đại đa số nhân dân.

2 - Chủ thợ đều lợi. Nhà tư bản thì không khỏi bóc lột. Nhưng Chính phủ ngăn cấm họ bóc lột 
công nhân quá tay. Chính phủ phải bảo vệ lợi quyền của công nhân. Đồng thời, vì lợi ích lâu dài, 
anh chị em thợ cũng để cho chủ được số lợi hợp lý, không yêu cầu quá mức.

3   Ngô Văn Lương (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.361.
4  Ngô Văn Lương (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.222.
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Chủ và thợ đều tự giác tự động, tăng gia sản xuất lợi cả đôi bên.

3 - Công nông giúp nhau. Công nhân ra sức sản xuất nông cụ và các thứ cần dùng khác, để 
cung cấp cho nông dân. Nông dân thì ra sức tăng gia sản xuất, để cung cấp lương thực và các thứ 
nguyên liệu cho công nhân. Do đó, mà càng thắt chặt liên minh giữa công nông.

4 - Lưu thông trong ngoài. Ta ra sức khai lâm thổ để bán cho các nước bạn và để mua những 
thứ ta cần dùng. Các nước bạn mua những thứ ta đưa ra và bán cho ta những hàng hóa ta chưa chế 
tạo được. Đó là chính sách mậu dịch, giúp đỡ lẫn nhau rất có lợi cho kinh tế ta5

*.

Các chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần nói chung, phát triển kinh tế tư nhân nói 
riêng của Hồ Chí Minh cho thấy, sự tác động giữa các thành phần kinh tế trong một cơ cấu kinh tế 
quá độ, thống nhất, chi phối xu hướng vận động của kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư nhân. Con 
đường tất yếu của kinh tế cá thể, tiểu chủ, tiểu thương là hình thức hợp tác xã sản xuất để hòa nhận 
vào hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa. Còn đối với các nhà tư bản, thông qua các hình thức tư bản 
Nhà nước, dần dần cải tạo theo hướng xã hội chủ nghĩa, xu hướng tiến bộ, đảm bảo tốt nhất cho 
lợi ích của họ.

Thừa nhận sự tồn tại khách quan, lâu dài của các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế 
không xã hội chủ nghĩa và con đường phát huy tác dụng của chúng trong quá trình xây dựng xã hội 
mới là sự nắm bắt và vận dụng các quan điểm mác-xít của Hồ Chí Minh, khắc phục trên thực tế xu 
hướng “tả khuynh”, chủ trương xóa bỏ ngay lập tức mọi thành phần kinh tế tư nhân trong đường 
lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhiều đảng cộng sản.

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, một đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ chế độ thực dân, 
nửa phong kiến còn có sự đa dạng về hình thức sở hữu, mỗi thành phần kinh tế trong đó có kinh 
tế tư nhân là một bộ phận trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Công nhận sự tồn tại hợp pháp của 
nhiều hình thức sở hữu gắn với các thành phần kinh tế là thừa nhận sự bình đằng của mọi người 
lao động làm việc ở mọi thành phần kinh tế khác nhau. Dân chủ trong quản lý kinh tế là phát huy 
sức mạnh của tất cả các thành phần, các lực lượng kinh tế của nhân dân vì lợi ích của nhân dân. 
Dân chủ trong kinh tế là thừa nhận các loại hình sở hữu để tạo nên sự nhất trí căn bản về lợi ích 
của các giai tầng trong xã hội. Sự nhất trí đó sẽ phát huy được đầy đủ thế mạnh của mọi thành phần 
kinh tế, mọi lực lượng kinh tế, tạo ra nội lực mạnh mẽ đưa nền kinh tế của đất nước phát triển đến 
một trạng thái mới.

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, kinh tế tư nhân xét ở khía cạnh 
cá nhân, tiểu chủ cũng như kinh tế tư bản tư nhân đều có vai trò đáng kể, cả về phương diện phát 
triển lực lượng sản xuất, xã hội hoá sản xuất lẫn phương diện giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy 
vậy, cũng cần thấy rằng, kinh tế tư nhân, tiểu chủ dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể loại bỏ 
được những hạn chế vốn có như: tính tự phát, manh mún, hạn chế về kỹ thuật. Kinh tế tư bản tư 
nhân thì có tính tự phát rất cao. Đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả… là những hiện tượng 
thường xuất hiện ở kinh tế tư bản tư nhân. 

Thực tiễn đó đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải nhận thức và vận dụng một cách sáng tạo các 
quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân trong việc phát triển, quản lý thành phần kinh tế 

5   Ngô Văn Lương (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.221.
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này cũng như các thành phần kinh tế khác của nền kinh tế. Đảng cần có những chủ trương giúp 
đỡ kinh tế tư nhân, tiểu chủ, giải quyết các khó khăn về vốn, về khoa học và công nghệ, về thị 
trường tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích tư bản tư nhân bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, đáp ứng 
các nhu cầu của dân cư. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của họ; xoá bỏ định 
kiến và tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng, khoa học - công nghệ, về đào tạo cán bộ…cho kinh tế 
tư bản tư nhân, đảm bảo phát huy được đầy đủ thế mạnh của mọi thành phần kinh tế, mọi lực lượng 
kinh tế, tạo ra nội lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế đất nước.

2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ TƯ 
NHÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC. 

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, nhận thức được vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, Đảng Cộng 
sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trong chính sách phát triển kinh 
tế nhiều thành phần. Quan điểm đó được thể hiện xuyên suốt từ văn kiện Đại hội lần thứ VI đến 
văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Đặc biệt, tại văn kiện Đại hội XII, Đảng ta xác định “kinh tế tư 
nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Quan điểm này không chỉ thể hiện sự ghi nhận 
đúng vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay, mà còn khuyến khích 
mạnh mẽ kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã 
hội của đất nước.

Đại hội XII (2016) đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đã nhấn mạnh: “Trong 5 
năm qua, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam tiếp tục phát triển, tăng trưởng và đóng góp tích cực 
vào quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước… đầu tư tư nhân trong nước tiếp 
tục tăng, chiếm khoảng 38,5% tổng đầu tư toàn xã hội”6*. Đặc biệt, trong Văn kiện Đại hội XII, 
Đảng ta đã xác định rõ vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước 
ta hiện nay. Cụ thể, nếu Đại hội XI mới chỉ “coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực của 
nền kinh tế”, thì đến Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan 
trọng của nền kinh tế”7

**. Vai trò động lực này thể hiện ở chỗ:

Thứ nhất, sự phát triển của kinh tế tư nhân dưới các hình thức tổ chức khác nhau là một trong 
những khía cạnh thực hiện dân chủ hóa nền kinh tế: nhà nước có trách nhiệm bảo đảm và bảo hộ 
quyền tự do kinh doanh của công dân; công dân có quyền thực hiện tất cả các hoạt động kinh tế 
trong khuôn khổ luật pháp nhà nước. Điều đó cho phép huy động được rộng rãi các nguồn tài lực, 
trí lực của người dân vào đầu tư phát triển, làm giàu cho người đầu tư và góp phần làm giàu cho 
đất nước.

Thứ hai, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân trực tiếp tạo ra một khối lượng vật chất to 
lớn, đóng góp tích cực vào việc thỏa mãn nhu cầu trong nước, góp phần gia tăng kim ngạch xuất 
khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc dân. Thực tế ở nước ta và các nước 
trên thế giới cho thấy, kinh tế tư nhân có tỷ trọng đóng góp ngày càng cao vào tổng sản phẩm quốc 
nội.

Thứ ba, sự phát triển kinh tế tư nhân góp phần điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư vào những lĩnh 
vực có khả năng bảo đảm hiệu quả, gắn với nhu cầu thị trường. Kinh tế tư nhân có khả năng bảo 

6   ĐCSVN: Văn kiện Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.232.
7    ĐCSVN: Văn kiện Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.103.
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đảm đồng vốn được quản lý sử dụng có hiệu quả cao do sự quan tâm trực tiếp của người chủ sở 
hữu với đồng vốn của họ. Mức hiệu quả này không những tăng khả năng tái đầu tư mở rộng kinh 
doanh của kinh tế tư nhân, mà còn là điều kiện tiền đề để tăng khả năng thu của ngân sách nhà 
nước, tăng nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thứ tư, sự phát triển kinh tế tư nhân sẽ góp phần giải quyết việc làm cho xã hội và thu nhập 
cho người lao động. Đây là một trong những ưu thế của khu vực kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài so với khu vực kinh tế nhà nước.

Thứ năm, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế tư nhân đã và đang 
từng bước khẳng định vị trí chỗ dựa thiết yếu theo đúng quy luật của nền kinh tế thị trường. Kinh 
tế tư nhân đang có cơ hội phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn bề sâu, số lượng và chất lượng. Xét 
về trung và dài hạn, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước cùng với các tập đoàn kinh tế nhà 
nước và các công ty xuyên quốc gia là động lực kéo chủ yếu dẫn dắt nền kinh tế phát triển. 

Thứ sáu, sự phát triển kinh tế tư nhân tạo áp lực thúc đẩy đổi mới công tác quản lý nhà nước 
và thúc đẩy cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Khi có quan điểm nhận thức đúng về vai trò của 
kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần, nhà nước sẽ phải chủ động đổi mới các mặt 
hoạt động phù hợp với nguyên tắc thị trường, để thực sự phát huy vai trò người nhạc trưởng điều 
khiển các hoạt động kinh tế, tạo môi trường thông thoáng, ổn định và bình đẳng cho tất cả các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn tạo nên áp lực  
cạnh tranh và đổi mới khiến các doanh nghiệp nhà nước phải tăng quyền chủ động và tính tự chịu 
trách nhiệm, phải đổi mới toàn diện để nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm sự tồn tại và phát triển 
trong nền kinh tế thị trường. 

Như vậy, quan điểm “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” không chỉ 
thể hiện sự ghi nhận đúng vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay, 
mà còn khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình 
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đại hội XII khẳng định cần phải tiếp tục “tạo điều kiện 
thuận lợi để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân, làm động 
lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế”8

*. 

Đại hội XII đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân như sau: 

Một là, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng 
mọi cơ hội, các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên; 

Hai là, thúc đẩy xã hội hóa sở hữu và sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển các hình 
thức doanh nghiệp cổ phần. Tăng cường hỗ trợ để phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh 
tế hộ gia đình; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn, 
thương hiệu mạnh; 

Ba là, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi 
mới công nghệ, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia hiệu 
quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị trong và ngoài nước; 

Bốn là, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi 

8   ĐCSVN: Văn kiện Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.271.
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nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào 
các tập đoàn kinh tế nhà nước.
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