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Nền kinh số ở Việt Nam -  

Cơ hội và thách thức 

Vũ Minh Quỳnh - CQ55/11.07 

o với các nƣớc trong khu vực ASEAN, Việt Nam có môi trƣờng chính trị 

tƣơng đối ổn định, đây là nền tảng cơ bản cho sự phát triển vững chắc của 

nƣớc ta. Kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi với xuất phát điểm 

thấp nhƣng Việt Nam có điều kiện học hỏi từ những thành công và thất bại của các 

nƣớc đi trƣớc. Bên cạnh đó, điều kiện tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cũng 

rất phong phú và đa dạng nên rất thuận lợi cho việc phát triển hoạt động khai thác, 

trồng trọt và chăn nuôi, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất và thƣơng mại 

phát triển. Cùng với việc trở thành nƣớc có thu nhập trung bình và là nƣớc đông 

dân thứ ba ở Đông Nam Á (sau Indonexia, Philipin và đứng thứ 13 trong số những 

nƣớc đông dân nhất thế giới). Nhƣ vậy, với quy mô dân số ngày càng lớn, thị 

trƣờng Việt Nam đƣợc đánh giá là một thị trƣờng đầy hấp dẫn của các nhà đầu tƣ 

và là một trong những thị trƣờng bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Các hoạt động hợp 

tác kinh tế của Việt Nam cũng ngày càng đƣợc mở rộng nên vị thế của nƣớc ta trên 

thị trƣờng quốc tế ngày càng đƣợc nâng cao. 

Tìm hiểu về kinh tế số 

Kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc 

biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả 

các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân 

phối, lƣu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng,…) mà 

công nghệ số đƣợc áp dụng. 

Bản chất kinh tế số 

Đây là các mô hình tổ chức và phƣơng thức hoạt động của nền kinh tế dựa 

trên ứng dụng công nghệ số. Ta có thể dễ dàng bắt gặp hàng ngày những biểu hiện 

của công nghệ số xuất hiện ở bất cứ đâu trong đời sống nhƣ các trang thƣơng mại 

điện tử, quảng cáo trực tuyến hay các ứng dụng về ăn uống, vận chuyển, giao 

nhận,… cũng tích hợp công nghệ số để đáp ứng nhu cầu thuận tiện cho khách hàng. 

S 
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Nhƣng ở tầm vĩ mô hơn, kinh tế số cũng có những đóng góp không nhỏ trong sự 

hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi công nghệ toàn cầu. 

Đặc trưng của kinh tế số 

Kinh tế số có thể đƣợc tập hợp trong 3 quá trình xử lý chính đan xen với 

nhau. Bao gồm: xử lý vật liệu, xử lý năng lƣợng, xử lý thông tin. 

Trong đó, xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng nhất và cũng là lĩnh vực dễ 

số hóa nhất. Tính kết nối giữa các chủ thể và chu trình kinh tế nhờ vào các thành 

tựu của công nghệ thông tin và Internet giúp kết nối hóa các nguồn lực, lƣợc bỏ 

nhiều khâu trung gian và tăng cơ hội tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu. 

Theo một số dự báo, việc thực hiện chiến lƣợc phát triển nền kinh tế số có thể 

giúp GDP của các nƣớc ASEAN tăng thêm khoảng 1.000 tỷ USD trong vòng 10 

năm tới nên nhiều nƣớc đang rất quan tâm đến vấn đề này và đã có bƣớc đi mạnh 

mẽ để thúc đẩy phát triển. Tại Việt Nam, với dân số gần 100 triệu ngƣời cùng sự 

phát triển mạnh mẽ của Internet, các thiết bị di động…, chúng ta đang có những 

điều kiện tốt cho nền kinh tế số phát triển mạnh. Ở nƣớc ta đã xuất hiện xu hƣớng 

số hóa ở nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế, từ thƣơng mại, thanh toán cho đến giao 

thông, giáo dục, y tế… Ngoài ra, thị trƣờng thƣơng mại điện tử cũng đang phát 

triển nhanh. 

 Về cơ hội 

Việc phát triển công nghệ số sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu thuận tiện với chi phí thấp. Các công nghệ mới đột phá sẽ 

cho phép các chuỗi cung ứng đƣợc kết nối tốt hơn và phân phối hiệu quả hơn, giảm 

thiểu chi phí hậu cần và giao dịch. 

Nếu tận dụng đƣợc công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao hiệu 

quả kinh doanh, mở rộng thị trƣờng và thị phần, thậm chí lấn sân vào những thị 

trƣờng mới do chính doanh nghiệp Việt Nam tạo nên. Các sản phẩm công nghệ sẽ 

tạo ra nhiều giá trị, giảm chi phí sản xuất, lao động nhân công… 

 Bên cạnh những cơ hội, nền kinh tế số cũng tạo ra những thách thức 

không nhỏ với doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, thách thức về thị trƣờng. Nhiều doanh nghiệp nƣớc ngoài đã chiếm 

lĩnh đƣợc thị trƣờng, có mặt trong rất nhiều ngành nghề của nền kinh tế. Tầm ảnh 
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hƣởng, sức mạnh và việc ứng dụng công nghệ số hóa của doanh nghiệp số nhƣ 

Facebook, Google, Microsoft, trong xã hội hiện nay là rất lớn. 

Thứ hai, thách thức về an ninh, bảo mật. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trình độ 

công nghệ còn nhiều bất cập. Nền kinh tế số dựa trên nền tảng Internet vẫn chứa 

đựng nhiều nguy cơ về bảo mật, an toàn thông tin, tính riêng tƣ của dữ liệu. Khi kỹ 

thuật số trở nên phổ biến, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc làm thế nào để 

ngăn chặn và giải quyết vấn đề tấn công qua mạng. 

Thứ ba, thách thức trong triển khai thƣơng mại điện tử (TMĐT). Các chi phí, 

dịch vụ kho vận cao và kém so với nhiều nƣớc trong khu vực đã hạn chế sự phát 

triển của TMĐT ở Việt Nam. Cùng với đó là lòng tin của ngƣời tiêu dùng vào mua 

sắm trực tuyến chƣa cao. 

Thứ tư, khả năng thích ứng với nền kinh tế của doanh nghiệp Việt Nam còn 

hạn chế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực doanh nghiệp này đang gặp 

khó khăn khi muốn mở rộng kinh doanh thông qua nền kinh tế kỹ thuật số do 

những phiền toán về truy cập Internet và truyền dẫn băng thông tin rộng, tính an 

toàn và bảo mật thông tin cá nhân cũng nhƣ các kiến thức cơ bản về phát triển trực 

tuyến, chi phí đắt đỏ của các thiết bị công nghệ thông tin. 

Thứ năm, thách thức liên quan đến khách hàng. Hơn 60% dân số Việt Nam 

ở nông thôn, khu vực gặp trở ngại trong việc tiếp cận Internet. Một lƣợng lớn 

ngƣời dân không thể tiếp cận đƣợc với các sơ sở ngân hàng. Do vậy, ngƣời dân bị 

hạn chế trong việc mua sắm, giao dịch trực tuyến và cản trở sự phát triển của 

ngành công nghệ. 

Thứ sáu, môi trƣờng pháp lý phù hợp cho nền kinh tế mới. Nếu có một 

khung pháp lý phù hợp sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi giữa nền kinh tế và 

nền kinh tế số diễn ra một cách mau chóng và mạnh mẽ hơn ở Việt Nam; trong đó 

có luật văn bản điện tử, luật giao dịch điện tử và luật chữ ký số để hỗ trợ giao dịch 

điện tử. Cần tiến tới việc thay đổi nhận thức để công nhận văn bản điện tử cũng có 

giá trị nhƣ trên giấy tờ. Các thủ tục nộp đơn, cấp giấy phép, phê duyệt, đăng ký… 

cần hiệu quả và minh bạch hơn nữa. 

“Chính phủ có thể thúc đẩy quá trình này bằng cách cải thiện quy định để nới 

lỏng hạn chế đối với doanh nghiệp muốn khai thác Internet trong hoạt động kinh 
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doanh của doanh nghiệp, cũng nhƣ loại bỏ yếu tố bất trắc và khuyến khích sử dụng 

Internet cho tất cả các doanh nghiệp. Các cơ quan thẩm quyền cần hợp tác chặt chẽ 

hơn nữa để đảm bảo tính minh bạch và tránh rủi ro pháp lý cho nhà đầu tƣ”, báo 

cáo khuyến nghị. 

Thứ bảy, thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đây đang là một 

trong những thách thức lớn đối kinh tế số của Việt Nam. Theo báo cáo của 

Vietnamworks, dự báo đến cuối năm 2018, ngành này sẽ thiếu hụt khoảng 70.000 

nhân sự và đến năm 2020 con số này sẽ là 500.000 nhân sự. 

Việt Nam đang trong giai đoạn bắt đầu của việc phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số, đặc biệt kỹ năng và kiến thức liên quan trực 

tiếp nhất đến các hệ thống quản lý thông tin, quy trình thủ tục và việc sử dụng các 

nguồn lực mạng nhƣ đám mây và quản trị trực tuyến. Do đó, việc nâng cao kiến 

thức và kỹ năng về lĩnh vực trên cần đƣợc ƣu tiên thực hiện. 

Vậy việc xuất hiện xu thế “số hóa” ở mọi lĩnh vực từ thƣơng mại, thanh toán 

cho đến vận chuyển, giáo dục, sức khỏe… giúp mở ra nhiều cơ hội tham gia nền 

kinh tế số cho các doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với đó là rất nhiều 

những thách thức, rào cản cần khắc phục sớm nhƣ: tạo môi trƣờng cạnh tranh tự 

do, bình đẳng; giải quyết nhiều vƣớng mắc do các cơ chế, chính sách hiện tại gây 

nên,... Do đó, để thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam, cần xây dựng hạ tầng 

thanh toán điện tử bằng các giải pháp hạn chế sử dụng tiền mặt, hỗ trợ phát triển 

thƣơng mại điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số; có chính sách thuế ƣu đãi với 

ngành phần mềm, với các khu công nghệ cao, các công viên phần mềm, đặc biệt là 

cơ chế chính sách cụ thể để tạo điều kiện hoạt động tốt cho khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/902177/doanh-nghiep-viet-nam-trong-nen-

kinh-te-so. 

https://congthuong.vn/kinh-te-so-co-hoi-cho-viet-nam-but-pha.html. 
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Nguyên tắc, mô hình và nội dung  

quản lý vốn nhà nước đầu tư  

vào doanh nghiệp 

Đinh Thanh Huyền - CQ54/11.03 

Khái niệm quản lý vốn 

Vốn là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản đƣợc đầu tƣ vào kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lời hoặc mục đích khác. Đầu tƣ vốn nhà nƣớc vào doanh 

nghiệp là việc Nhà nƣớc sử dụng vốn từ ngân sách nhà nƣớc hoặc vốn từ các quỹ 

do Nhà nƣớc quản lý để đầu tƣ vào doanh nghiệp. 

Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hƣớng đích của chủ thể quản lý lên đối 

tƣợng quản lý nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức 

để đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trƣờng liên biến động. 

Quản lý vốn Nhà nƣớc đầu tƣ vào doanh nghiệp nhằm tránh thất thoát, đảm 

bảo vốn NN phải đƣợc bảo toàn và phát triển, theo đúng mục tiêu đầu tƣ vốn của 

NN vào DN. 

8 Nguyên tắc việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Thứ nhất: Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tƣ, quản lý, sử dụng vốn 

nhà nƣớc tại doanh nghiệp. 

Ngày 13/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tƣ 

vốn Nhà nƣớc vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

Thứ hai: Phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch phát triển ngành. 

Quyết định Phê duyệt Chiến lƣợc Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020 của Chính phủ nêu ra mục tiêu tổng quát: Tăng trƣởng bền vững, có 

hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng, giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 
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Thứ ba: Hình thành và duy trì doanh nghiệp ở những khâu, công đoạn then 

chốt trong một số ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia 

hoặc thuộc diện Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp. 

Tại doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, đầu tƣ lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực 

khác và nền kinh tế. Tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nƣớc tại công 

ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các 

trƣờng hợp không thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ Việt Nam và nƣớc ngoài đối với 

doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội hoặc 

trƣờng hợp cần thiết phải duy trì để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Thứ tư: Cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nƣớc không can 

thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động 

quản lý, điều hành của ngƣời quản lý doanh nghiệp. 

Thứ năm: Thông qua ngƣời đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc ngƣời đại diện 

phần vốn nhà nƣớc; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị 

trƣờng, bình, đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. 

Nhà nƣớc phải tạo ra môi trƣờng kinh doanh, môi trƣờng pháp lý bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp để họ có thể yên tâm hoạt động, 

sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát huy tối đa tiềm lực nhằm thúc đẩy, phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Thứ sáu: Cơ quan đại diện chủ sở hữu, ngƣời đại diện chủ sở hữu trực tiếp, 

ngƣời đại diện phần vốn nhà nƣớc chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc 

tại doanh nghiệp. 

Trƣờng hợp điển hình là Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc 

(SCIC) - đại diện chủ sở hữu vốn nhà nƣớc tại các doanh nghiệp và thực hiện đầu 

tƣ vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cƣờng vai trò chủ 

đạo của kinh tế nhà nƣớc. 

Thứ bảy: Công khai, minh bạch trong đầu tƣ, quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc 

tại doanh nghiệp. 

Thông qua các báo cáo tài chính doanh nghiệp, không chỉ Nhà nƣớc, chủ sở 

hữu… biết mà có thể cần công bố rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 
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nhƣ TV, báo chí, loa đài để dân biết. Bởi vốn Nhà nƣớc là vốn công, thuộc sở hữu 

toàn dân; ngƣời dân cũng mong muốn tiền đóng góp của mình (thông qua thuế) 

đƣợc sử dụng hợp lý, hiệu quả, vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, công bằng, dân 

chủ, văn minh. 

Thứ tám: Phù hợp với điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều ƣớc 

quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản đƣợc ký kết nhân danh Nhà nƣớc hoặc Chính 

phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nƣớc ngoài, làm 

phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế. 

Nội dung hiệu quả quản lý vốn Nhà nước (NN) đầu tư tại các doanh nghiệp 

Vốn nhà nƣớc đầu tƣ tại các doanh nghiệp là vốn thuộc chủ sở hữu Nhà 

nƣớc, nhƣng Nhà nƣớc giao cho doanh nghiệp sử dụng. Do có sự tách bạch giữa 

chủ sở hữu vốn và ngƣời sử dụng vốn, hai đối tƣợng này có mục tiêu không đồng 

nhất nhau: Ngƣời sử dụng vốn có thể sử dụng vào những động cơ cá nhân, hay 

những động cơ không thông nhất với mục tiêu doanh nghiệp, nên cần sự quản lý 

để tránh thất thoát, đảm bảo vốn NN phải đƣợc bảo toàn và phát triển, sinh lời; 

theo đúng mục tiêu đầu tƣ vốn của NN vào DN. Về thực chất, đây là cơ chế giải 

quyết mối quan hệ lợi ich giữa ngƣời chủ sở hữu và ngƣời sử dụng trong toàn bộ 

quá trình thực hiện sở hữu về mặt kinh tế. Nếu cơ chế thích hợp, Nhà nƣớc sẽ 

thực hiện tốt quyền sở hữu của mình về mặt kinh tế, đồng thời ngƣời sử dụng 

cũng đảm bảo lợi ích chính đáng, có động cơ khuyến khích sử dụng vốn nhà nƣớc 

với hiệu quả cao. 

Về chính sách đầu tư vốn của Nhà nước 

- Trong thời đại hiện nay, các nƣớc đều đẩy mạnh chuyển đổi các doanh 

nghiệp nhà nƣớc (DNNN) dƣới nhiều hình thức, phƣơng thức khác nhau. Năm 

1996, Chính phủ đã thành lập Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nƣớc tại doanh 

nghiệp nhà nƣớc, nay là Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Tới năm 

2003, Chính phủ đã thành lập Công ty Mua bán nợ (DATC) và năm 2005, thành 

lập Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà nƣớc (SCIC). Mục tiêu của việc ra 

đời Cục Tài chính doanh nghiệp, DATC và SCIC đều rất gần nhau, là nhằm xóa bỏ 

sự can thiệp của các cấp quản lý hành chính vào hoạt động kinh doanh của DNNN 

mà rõ nhất là các quyết định xử lý công nợ và quyết định đầu tƣ vốn, sử dụng vốn. 

Thứ hai là tách chức năng chủ sở hữu của các cơ quan quản lý nhà nƣớc ra khỏi 
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chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp bằng việc chuyển giao các DNNN trực thuộc 

ủy ban tỉnh, thành phố sau cổ phần hóa về SCIC. 

- Trong quá trình cải cách DNNN, Nhà nƣớc rà soát xem những DNNN nào 

cần giữ lại và giữ lại bao nhiêu phần trăm vốn nhà nƣớc? DN nào cần thoái vốn, và 

thoái vốn nhƣ thế nào? Dựa trên cơ sở: yêu cầu của nền kinh tế; mục tiêu của NN 

và những nguồn lực tài chính dành cho DNNN, DN sau cổ phần hóa DNNN. Từ đó 

xem xét ngành, lĩnh vực nào Nhà nƣớc cần đâu tƣ, và phƣơng thức đầu tƣ, mức độ 

đầu tƣ nhƣ thế nào; những ngành nghề NN cần nắm giữ và ngành nghề nào cần rút 

lui để chuyển giao cho các thành phần kinh tế khác tham gia. Tập trung vào những 

ngành, lĩnh vực then chốt và quan trọng nhƣ: 

+ Ngành, lĩnh vực cung cấp hàng hoá, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nƣớc. 

Đây là những ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho nền kinh tế nhƣng 

do ý nghĩa phải bảo đảm an ninh, an toàn cho xã hội, cho nền kinh tế nên phải đƣợc 

giám sát, kiểm soát chặt chẽ, nhƣ: thuốc nổ, vật liệu nổ, in, đúc tiền; xổ số kiến 

thiết; vũ khí, trang bị chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh… 

+ Ngành, lĩnh vực cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cộng và công ích, phúc 

lợi xã hội. Đây là các ngành, lĩnh vực nhƣ: quốc phòng, an ninh, phát thanh, truyền 

hình, vệ sinh môi trƣờng, cấp thoát nƣớc, vận tải hành khách công cộng… 

+ Ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ có ý nghĩa tạo nền tảng nền 

kinh tế, kết cấu hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế, bảo đảm nguồn thu lớn cho ngân 

sách, thúc đẩy hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Đây là những ngành, lĩnh vực với 

sản phẩm, dịch vụ có ý nghĩa và tầm quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội đất nƣớc và hội nhập, nhƣ: An ninh năng lƣợng (điện, xăng, dầu…); tài chính 

ngân hàng; thông tin viễn thông, bƣu điện; giao thông vận tải; ngành tạo nền tảng 

cho phát triển công nghiệp với công nghệ cao. 

- Rút lui để chuyển giao cho các thành phần kinh tế khác tham gia với các 

ngành nghề không nằm trong số các ngành nghề trên và không hiệu quả. Khi thực 

hiện cổ phần hóa; phƣơng thức quản lý đƣợc thay đổi, doanh nghiệp trở nên tự chủ, 

năng động hơn trong nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cổ phần 

hóa là một yếu tố thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trƣờng chứng khoán, đƣa 

nền kinh tế hội nhập với kinh tế khu vực và trên thế giới, cũng là giải pháp huy 

động các nguồn lực trong và ngoài nƣớc vào phát triển kinh tế. Với việc huy động 

đƣợc các nguồn lực, các công ty cổ phần có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, 
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đầu tƣ đổi mới công nghệ, nâng cao đƣợc khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng, tạo 

cơ sở để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Doanh nghiệp luôn có nhu cầu phát triển, tăng cƣờng nguồn vốn của mình 

bằng nhiều cách. Mặt khác, Ngân sách nhà nƣớc lại có hạn, cùng nền kinh tế thế 

giới luôn thay đổi, sự xuất hiện nhiều ngành nghề mới cần đƣợc quan tâm đầu tƣ. 

Do đó việc cân nhắc rút vốn khỏi một số DN, để tập trung vốn đầu tƣ cho các 

ngành trọng điểm, quan trọng, ngành mới xuất hiện, thực hiện mục tiêu quốc gia là 

cần thiết. 

Về vấn đề tách bạch giữa quản lý Nhà nước (NN) và quản lý của chủ sở 

hữu với Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (DN) 

Quản lý nhà nước với nền kinh tế 

+ Trong nền kinh tế thị trƣờng nhiều thành phần hoạt động, các thành phần 

kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Phƣơng thức hoạt động của NN phải đảm bảo 

nguyên tắc: tôn trọng quyền tự do sản xuất kinh doanh của các DN trong nền kinh 

tế. Do vai trò quản lý của NN đối với nền kinh tế là không thực hiện quản lý trực 

tiếp mà phải thực hiện quản lý gián tiếp vốn của mình đầu tƣ ở doanh nghiệp. Cụ 

thể, NN giao vốn cho ngƣời đại diện thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nƣớc đầu 

tƣ ở DN. Ngƣời đại diện tiếp nhận quyền chủ sở hữu vốn NN tại DN, đồng thời có 

trách nhiệm quản lý vốn theo mục tiêu NN đặt ra, điển hình là Tổng công ty Đầu tƣ 

và kinh doanh vốn nhà nƣớc (SCIC). 

Quản lý của chủ sở hữu với Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (DN) 

Với tƣ cách là chủ sở hữu vốn, Nhà nƣớc cần làm rõ những vấn đề sau: 

+ Thứ nhất: NN có quyền nhƣ thế nào - với tƣ cách là chủ sở hữu, để phát 

huy hiệu quả sử dụng vốn: bảo toàn và phát triển số tiền vốn đó. Những quyền đó 

sử dụng đến mức nào? Cơ chế kiểm tra, giám sát của NN với việc sử dụng vốn NN 

ra sao? 

NN đảm bảo quyền sở hữu của mình, trong khi các chủ thể sử dụng vốn nhà 

nƣớc vẫn có đủ những điều kiện khai thác có hiệu quả và bảo toàn, phát triển nguồn 

vốn của NN. 

+ Thứ hai: NN phải xây dựng và phát triển những tổ chức quản lý có hiệu 

quả vốn của Nhà nƣớc giao phó. Tổ chức đƣợc giao làm đại diện chủ sở hữu vốn, 
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có quyền sử dụng các công cụ quản lý của chủ sở hữu nhà nƣớc. Một tiêu chuẩn để 

đánh giá hiệu quả quản lý vốn nhà nƣớc của các chủ thể này là phải góp phần nâng 

cao hiệu quả kinh tế - xã hội chung trong nền kinh tế. 

Mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với vốn 

nhà nước đầu tư tại các DN 

Giữa NN và các chủ thể sử dụng vốn NN phải có 1 hệ thống thể chế ràng 

buộc quyền hạn và trách nhiệm của cả 2 bên thông qua các hình thức thể chế phù 

hợp nhƣ luật, quy chế… Về phía NN, những quyền hạn, trách nhiệm và những lợi 

ích cũng phải đƣợc quy định rõ ràng, cụ thể trong thể chế, bảo đảm cho sự sở hữu 

trên thực tế của NN đƣợc thực hiện. 

Đây là cơ sơ pháp lý để NN vừa bảo vệ vốn của mình, vừa thu đƣợc phần lợi 

ích tƣơng xứng từ việc đầu tƣ nguồn vốn đó. 

Một số mô hình quản lý vốn Nhà nước hiện nay được nước ngoài sử dụng: 

- Trung Quốc: Lập hệ thống Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nƣớc 

(SASAC) ở cả cấp Trung ƣơng và các địa phƣơng. Tuy nhiên, thực tế hoạt động 

của SASAC đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Do là một cơ quan hành chính thực 

hiện việc quản lý doanh nghiệp, mô hình vận hành của SASAC không tuân theo 

cơ chế thị trƣờng nên đã dẫn đến không ít những hạn chế về hiệu quả quản trị 

doanh nghiệp. 

- Singapore: Temasek là tổ chức kinh doanh vốn đầu tƣ nhà nƣớc hoạt động 

dƣới hình thức doanh nghiệp. Temasek, bên cạnh Tổng công ty Đầu tƣ vốn của 

Chính phủ (CIIC), đƣợc Chính phủ Singapore cấp vốn để đầu tƣ vào các doanh 

nghiệp khác. Ngoài đặc điểm là tập đoàn do Nhà nƣớc đầu tƣ vốn, Temasek hoạt 

động nhƣ một tập đoàn tƣ nhân và đƣợc khẳng định là một nhà đầu tƣ và một cổ 

đông năng động. 

Tài liệu tham khảo: 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Quan-ly-su-dung-von-Nha-

nuoc-dau-tu-vao-san-xuat-kinh-doanh-tai-doanh-nghiep-2014-259731.aspx 

http://laodong.com.vn/kinh-te/mo-hinh-nao-cho-quan-ly-von-nha-nuoc-574502.bld 

https://voer.edu.vn/m/noi-dung-cong-tac-quan-ly-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-

nha-nuoc/4dbd1c01 

https://voer.edu.vn/m/nhung-uu-diem-cua-co-phan-hoa-va-su-can-thiet-phai-tien-

hanh-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc/ecbc6f29 
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Trái phiếu xanh: nguồn tiềm năng  

của tài chính khí hậu tại Việt Nam 

Nguyễn Hồng Hạnh - CQ56/08.06 

Bùi Thị Tuyết Trang - CQ55/21.06CLC 

ại Việt Nam, hậu quả do biến đổi khí hậu đã làm gia tăng mức độ cũng 

nhƣ chu kỳ xảy ra thiên tai nhƣ hạn hán, lũ lụt, nƣớc biển dâng trào,… đã 

ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống 

ngƣời dân. Hiện nay, sự thiếu hụt nguồn tài chính cho các dự án chống biến đổi khí 

hậu, phát triển công nghệ sạch và thân thiện với môi trƣờng là rất lớn. Tài chính 

xanh, trong đó có trái phiếu “xanh” đang dần đóng vai trò quan trọng trong việc 

hình thành nguồn vốn phục vụ cho các quốc gia phát triển một nền kinh tế “sạch” 

và “bền vững”. 

Trái phiếu xanh là gì? 

Trái phiếu “xanh” đƣợc định nghĩa nhƣ một loại chứng khoán có thu nhập cố 

định nhằm thu hút vốn cho các dự án có lợi ích về môi trƣờng. Theo đó, các khoản 

tiền thu đƣợc từ việc phát hành trái phiếu này sẽ đƣợc cam kết đầu tƣ cho các 

chƣơng trình tăng cƣờng sự thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, 

bao gồm các dự án năng lƣợng sạch, sử dụng năng lƣợng hiệu quả, giao thông công 

cộng và nƣớc sạch,… Trái phiếu “xanh” có thể đƣợc phát hành bởi chính phủ, các 

ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế, các 

công ty… 

Thị trường trái phiếu xanh - nguồn tiềm năng của tài chính khí hậu tại 

Việt Nam 

Thuận lợi phát triển Trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Với sự biến đổi ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, trái phiếu xanh là 

một trong những sản phẩm mới giúp đa dạng hóa sản phẩm trên thị trƣờng trái 

phiếu tại Việt Nam, thu hút các nhà đầu tƣ đang hƣớng tới phát triển xanh, bền 

vững trong thời gian tới. 

T 
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Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách mang tính định hƣớng về phát 

triển thị trƣờng Trái phiếu xanh nhƣ: Kế hoạch hành động của ngành Tài chính 

thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh (Quyết định số 2183/QĐ-BTC 

ngày 20/10/2015 của Bộ Tài chính), Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Lộ trình phát triển thị trƣờng trái phiếu giai 

đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030,… nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thị 

trƣờng vốn xanh, các sản phẩm tài chính xanh. 

Các nhà đầu tƣ toàn cầu đang kêu gọi các chính phủ cần hành động để mở 

rộng thị trƣờng trái phiếu xanh nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tƣ xanh đang ngày càng 

phát triển. Đồng thời, các tổ chức bảo hiểm cam kết sẽ tăng mức độ đầu tƣ vào 

công cụ tài chính xanh lên gấp 10 lần so với hiện nay cho đến giai đoạn 2020. 

Chính vì vậy, Việt Nam có sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế thông qua 

các tổ chức phát triển nhƣ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng phát triển 

Châu Á (ADB), Chƣơng trình phát triển Liên hợp Quốc (UNDP), Cơ quan phát 

triển quốc tế Mỹ (USAID)… 

Khó khăn khi phát triển Trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Phát triển thị trƣờng trái phiếu xanh tại Việt Nam gặp một số khó khăn nổi 

bật nhƣ sau: 

Thứ nhất, Việt Nam vẫn chƣa có một khuôn khổ pháp lý cụ thể quy định và 

hƣớng dẫn cho việc phát hành và sử dụng trái phiếu xanh. 

Thứ hai, thị trƣờng chứng khoán, đặc biệt là thị trƣờng mua bán nợ ở Việt 

Nam chƣa thực sự phát triển mạnh 

Thứ ba, nhận thức của các nhà đầu tƣ cũng nhƣ của tổ chức phát hành trái 

phiếu xanh còn hạn chế. Nhu cầu đầu tƣ trái phiếu xanh của các nhà đầu tƣ trong 

nƣớc còn rất thấp do họ chƣa nhận thức đầy đủ về đầu tƣ có trách nhiệm. 

Thứ tư, vẫn còn thiếu vắng sự hoạt động của các tổ chức trung gian nhƣ tổ 

chức định mức tín nhiệm, tổ chức đánh giá độc lập. Để thị trƣờng trái phiếu xanh 

trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án, chƣơng trình xanh, thị 

trƣờng cần có sự đa dạng của các tổ chức phát hành và các tổ chức cung cấp dịch 

vụ trung gian. 
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Tiềm năng cho Trái phiếu xanh tại Việt Nam 

Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 2612/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 

phê duyệt Chiến lƣợc sử dụng công nghệ “sạch” giai đoạn đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là sử dụng công nghệ sạch, thân thiện 

với môi trƣờng, tăng hiệu quả sử dụng năng lƣợng, tài nguyên, phát thải thấp 

trong sản xuất công nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trƣởng “xanh”, hạn chế biến đổi 

khí hậu và nâng cao đời sống cộng đồng. Đồng thời, Chính phủ cũng đã tạo ra 

hành lang pháp lý thuận lợi cho xu hƣớng phát triển “xanh”, công nghệ 

“sạch” thân thiện môi trƣờng. 

Với trái phiếu “xanh” thì chúng ta không còn phải “cân lên đặt xuống”, lựa 

chọn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng. Chúng ta có thể khuyến khích 

các doanh nghiệp, bộ phận phát thải nhiều nhất trong nền kinh tế, tiến tới tự thực 

hiện việc giảm thiểu và loại bỏ những tác động tiêu cực lên môi trƣờng mà vẫn đảm 

bảo mục lợi nhuận của mình; hay là các cộng đồng địa phƣơng sẽ có cơ hội đƣợc 

tham gia vào guồng máy kinh tế và không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn tận 

hƣởng chất lƣợng cuộc sống đi lên… 

Trái phiếu “xanh” vừa đem đến nguồn tài chính cho Việt Nam cũng nhƣ các 

quốc gia khi Chính phủ tiếp cận đƣợc những nguồn vốn trái phiếu “xanh” từ các 

định chế tài chính lớn nhƣ Ngân hàng phát triển Châu Á, Ngân hàng thế giới,… sẽ 

triển khai các dự án năng lƣợng sạch, hỗ trợ đƣợc các dự án xanh, giảm tác động và 

thích nghi với biến đổi khí hậu. 

Việt Nam khi chủ động xây dựng đƣợc một thị trƣờng trái phiếu “xanh” 

chuyên nghiệp sẽ tạo đƣợc một bƣớc chuyển mình mới về nền tảng kinh tế - xã hội. 

Các giải pháp đề xuất thúc đẩy, phát triển thị trường trái phiếu xanh tại 

Việt Nam 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về môi trƣờng trong toàn xã hội 

Việt Nam cần có những biện pháp tích cực để nâng cao nhận thức của nhân 

dân về môi trƣờng nhƣ: tuyên truyền, ban hành các quy định về môi trƣờng, có 

những chế tài đối với các công ty vi phạm về môi trƣờng,… để đƣa yếu tố môi 

trƣờng trở thành một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của quốc gia, tạo động 
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lực giúp các chủ thể của nền kinh tế quan tâm hơn đến yếu tố “xanh” trong việc lựa 

chọn các dự án đầu tƣ. Nhà phát hành cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc thu hút nhà 

đầu tƣ quan tâm đến trái phiếu xanh. Các nhà đầu tƣ sau khi nhận thức đƣợc tầm 

quan trọng của yếu tố môi trƣờng trong dự án cũng sẽ xem xét trái phiếu xanh nhƣ 

là một sự lựa chọn phù hợp để đa dạng hóa danh mục đầu tƣ của mình. 

Thứ hai, phải có cơ sở hành lang pháp lý phục vụ cho việc phát triển trái 

phiếu xanh. 

Mặc dù đã đề cập đến việc phát hành trái phiếu xanh trong một số văn bản 

bản hành nhƣng cho đến nay vẫn chƣa có một khuôn khổ pháp lý cụ thể quy định 

và hƣớng dẫn cho việc phát hành và sử dụng trái phiếu xanh. Chính phủ Việt Nam 

cần ban hành văn bản cụ thể liên quan đến trái phiếu xanh, trong đó, cần quy định 

rõ các tiêu chuẩn của riêng mình trong việc xác định trái phiếu xanh, dự án xanh 

cũng nhƣ các nguyên tắc trong việc phát hành và quản lý nguồn vốn hình thành từ 

trái phiếu xanh; … 

Thứ ba, Nhà nƣớc cần hoàn thiện thị trƣờng trái phiếu trong nƣớc và ban 

hành những chính sách ƣu đãi 

Việt Nam cần phải có những biện pháp giúp phát triển thị trƣờng chứng 

khoán trong nƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trƣờng trái phiếu xanh; 

cần có định hƣớng cho việc phát hành trái phiếu xanh ra thị trƣờng quốc tế nhằm 

thu đƣợc nguồn ngoại tệ lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế xanh trong nƣớc. 

Nhà nƣớc cần tăng cƣờng triển khai các chính sách, đặc biệt là chính sách thuế, phí 

để khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn đầu tƣ cho tăng trƣởng xanh thông 

qua phát hành, niêm yết trái phiếu, cổ phiếu xanh. 

Thứ tư, Chính phủ cần liên kết với các tổ chức nƣớc ngoài 

Các tổ chức nƣớc ngài nhƣ: Ngân hàng Thế giới, UNEP, GIZ,… họ có kiến 

thức, kinh nghiệm trong việc phát triển xanh những năm qua sẽ rất hữu ích cho 

Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển loại tài sản tài chính này. Việc 

liên kết để đƣợc tƣ vấn và hƣớng dẫn trong việc thực hiện phát hành và phát triển  

trái phiếu xanh trên thị trƣờng là rất cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc 

nghiên cứu và tƣ vấn chính sách cho Chính phủ trong việc phát triển hệ thống trái 

phiếu xanh. 
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Thứ năm, cơ quan quản lý, cơ quan có chức năng cần phối hợp để xây dựng 

phƣơng án tổng thể triển khai phát hành Trái phiếu xanh theo đúng thông lệ quốc tế 

tại Việt Nam. Theo đó, cần có văn bản pháp lý ở cấp Nghị định của Chính phủ về 

chƣơng trình Trái phiếu xanh, trong đó quy định về mục đích sử dụng vốn từ phát 

hành trái phiếu, cơ chế hạch toán nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, chế độ báo cáo 

về việc sử dụng vốn, chính sách thuế,… để làm căn cứ triển khai thực hiện. 

Thứ sáu, việc phát hành trái phiếu xanh nên đƣợc thử nghiệm với trái phiếu 

chính quyền địa phƣơng cho các dự án, chƣơng trình xanh thuộc nhiệm vụ chi của 

ngân sách địa phƣơng. Điều này vừa tạo đƣợc sự minh bạch hơn so với trái phiếu 

thông thƣờng, vừa giúp liên kết các chính quyền địa phƣơng với thị trƣờng trong 

việc giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, đồng thời chủ động hơn trong việc 

huy động vốn cho các chƣơng trình, dự án xanh. 

 

Tài liệu tham khảo 

http://tapchithue.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/11075-trai-phieu-sanh.html 

http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/da-den-thoi-cua-trai-phieu-xanh-144779.html 

https://gec.edu.vn/tong-hop/kinh-nghiem-phat-trien-trai-phieu-xanh-cua-trung-

quoc-cho-viet-nam.html 

 

Thư giãn: 

LỜI TỎ TÌNH 

Ngày xưa ở vương quốc nọ có một hoàng tử rất ư là đẹp trai, chàng yêu một 

nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay chàng phải chịu một lời 

nguyền của mụ phù thủy hung ác, chàng chỉ được nói 1 từ trong 1 năm 

Thế là chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được nói lên 

8 tiếng: “ANH YÊU EM, EM LÀM VỢ ANH NHÉ” cuối cùng sau bao năm chờ đợi chàng 

đã đến quz trước mặt nàng mà thốt lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng bằng 

đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, nàng rút headphone ra khỏi tai rồi nói: 

- Anh nói gì em nghe không rõ !?! 
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Ứng dụng hệ thống ERP - Cơ hội  

và thách thức đối với các doanh nghiệp 

Nguyễn Trà My - CQ55/22.08 

1. Đặt vấn đề 

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của các quốc gia trong thời đại ngày nay. Việt 

Nam đang trong thời kỳ đổi mới và từng bƣớc tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá 

- hiện đại hoá đất nƣớc với nhiệm vụ quan trọng là ổn định và không ngừng phát 

triển nền kinh tế, đƣa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; đƣa nƣớc nhà tiến nhanh vào hội nhập đƣợc với 

nền kinh tế Thế giới. Có thể thấy ngày nay các doanh nghiệp đang chạy đua với 

việc ứng dụng công nghệ vào công tác sản xuất và quản lý của mình. Trên thị 

trƣờng đã dần đón nhận sự có mặt và công dụng tuyệt vời của các phần mềm kế 

toán hay các hệ thống quản lí doanh nghiệp, trong đó không thể không thiếu cái tên 

ERP - Phần mềm hệ thống ERP (Enterprise resource planning systems). 

Hệ thống ERP là gì? 

Hệ thống ERP (Enterprise resource planning systems) là một loại giải pháp 

phần mềm quản lý đa chức năng, đa phòng ban giúp một doanh nghiệp, một tổ 

chức có thể sử dụng để thu thập, lƣu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ hoạt động 

kinh doanh của mình, bao gồm lập kế hoạch về sản phẩm, chi phí, sản xuất hoặc 

cung cấp dịch vụ, tiếp thị và bán hàng, giao hàng và thanh toán. 

2. ERP có thể giúp gì cho các doanh nghiệp? 

Thông thƣờng ở trong các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay, mỗi phòng 

ban ngƣời ta sẽ dùng một loại phần mềm khác nhau. Khi dùng từng phần mềm 

riêng lẻ nhƣ cách truyền thống, việc kết nối các dữ liệu với nhau rất khó, nhất là khi 

khối lƣợng dữ liệu lớn hoặc các phần mềm của từng phòng ban không tƣơng thích 

với nhau, thế nên sự phối hợp giữa nhiều bộ phận của một công ty trở nên khó 

khăn, tốn kém, mất thời gian. 
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Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với cách áp dụng 

nhiều phần mềm quản lý rời rạc (kế toán, quản lý nhân sự, kê khai thuế...) là tính 

“tích hợp”. Thay vì sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm rời rạc, không có sự liên kết 

số liệu thì khi sử dụng ERP doanh nghiệp chỉ cần một phần mềm duy nhất với các 

module thực hiện các chức năng tƣơng tự nhƣ các phần mềm quản lý rời rạc, nhƣng 

các module này có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Bởi vì tính tích hợp tổng thể này 

mà doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP sẽ có khả năng kiểm soát tốt hơn các vấn 

đề nhƣ công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đồng thời có khả năng tối ƣu hóa các 

nguồn lực nhƣ nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công để có kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh chính xác và phù hợp với năng lực của mình, cụ thể: 

Thứ nhất, kiểm soát thông tin khách hàng: Vì dữ liệu của ERP đều nằm 

chung ở một nơi nên mọi nhân viên trong công ty đều có thể truy cập và xem thông 

tin khách hàng, một số ngƣời có quyền thì có thể đổi cả thông tin mà không lo sợ 

hồ sơ khách hàng không đƣợc cập nhật xuyên suốt các bộ phận khác nhau. 

Thứ hai, tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ: ERP có 

thể phục vụ nhƣ một công cụ giúp tự động hóa một phần hoặc tất cả quy trình sản 

xuất, từ việc chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến ra thành phẩm, quản lý đầu ra đầu 

vào, đóng gói và nhiều thứ khác. Vì chỉ sử dụng một hệ thống máy tính duy nhất 

nên công ty có thể tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng năng suất và giảm lƣợng 

nhân sự cần thiết. Ngƣời quản lý có thể xem tất cả mọi thông số của công ty trong 

một giao diện hợp nhất, không phải nhảy từ khu vực này sang khu vực khác chỉ để 

kiếm vài con số. 

Thứ ba, kiểm soát thông tin tài chính: Mọi thông tin liên quan đến tài chính 

sẽ đƣợc tổng hợp lại một cách đồng nhất. Dữ liệu sẽ đƣợc lƣu trữ ở một nơi với 

một phiên bản xuyên suốt tất cả các phòng ban, bộ phận hay chi nhánh. Khi có bất 

kì một sự thay đổi nào từ con số, tất cả thông tin liên quan đều đƣợc tự động tính 

toán và hiển thị lại cho trùng khớp, giúp hạn chế những sai sót, tiêu cực trong tài 

chính doanh nghiệp. ERP cũng có thể giúp tạo ra các bản báo cáo tài chính theo 

những chuẩn quốc tế nhƣ IFRS, GAAP, thậm chí cả theo tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam 

cũng có thể đƣợc. 

Thứ tư, kiểm soát lượng tồn kho: Quản lý hàng tồn kho luôn là một thách 

thức, nhất là với những doanh nghiệp lớn với nhiều mặt hàng, sản phẩm. Nhƣng 
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với ERP, việc quản lý hàng tồn kho sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhờ đƣợc 

quản lý một cách tự động bằng phần mềm. Hệ thống ERP giúp doanh nghiệp quản 

lý tồn kho theo số lô, mặt hàng, mẫu mã hay hạn dùng, giúp hạn chế tối đa việc hủy 

hàng quá hạn, hết hàng mà doanh nghiệp không biết. Việc quản lý tồn kho đƣợc 

diễn ra trên toàn hệ thống, bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng nhỏ, lẻ,… để doanh 

nghiệp có chính sách nhập hàng hợp lý, tránh tồn đọng vốn. 

Thứ năm, chuẩn hóa hoạt động về nhân sự: Trong vấn đề nhân sự, hệ thống 

ERP giúp doanh nghiệp hoạch định nguồn lực và tiết kiệm thời gian quản lý nhân 

sự nhờ tích hợp các hoạt động quản lý nhân sự về mọi mặt, từ việc tuyển dụng, tiếp 

nhận nhân lực, quản lý hồ sơ, hợp đồng, thời gian, chấm công, lƣơng, bảo hiểm,… 

Mọi thông tin của nhân viên đều đƣợc tổng hợp và lƣu trữ trên một cơ sở dữ liệu 

đồng bộ giúp việc tra cứu đƣợc thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Chức năng lập 

kế hoạch, theo dõi từng khóa đào tạo và đánh giá chất lƣợng, hiệu quả của từng 

khóa trên hệ thống ERP sẽ giúp doanh nghiệp có những chính sách phù hợp để 

nâng cao năng lực, năng suất của nhân viên, góp phần xây dựng và đào tạo một đội 

ngũ nhân viên phát triển. 

3. Thách thức từ ERP đối với các Doanh nghiệp 

Mặc dù đem lại nhiều lợi ích trên nhiều mặt và đƣợc nhiều doanh nghiệp lựa 

chọn sử dụng để quản trị, tuy nhiên, có những thách thức khi sử dụng ERP hoặc 

triển khai ERP mà bất kì doanh nghiệp nào cũng đều phải đối mặt. 

Một là, thách thức về chi phí 

Chi phí dành cho một hệ thống ERP là không hề rẻ, nhất là với những hệ 

thống ERP có tiếng tăm và đạt đƣợc nhiều thành công trên thế giới. Để đầu tƣ cho 

ERP, doanh nghiệp sẽ phải chi rất nhiều khoản, từ chi phí tƣ vấn, triển khai cho 

đến chi phí đào tạo, thậm chí cả chi phí bản quyền đối với nhà cung cấp ERP 

nƣớc ngoài. 

Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay những doanh nghiệp có hoạt 

động kinh doanh chƣa ổn định, vòng quay vốn lớn thì việc chi trả một khoản kinh 

phí lớn cho hệ thống ERP cần phải đƣợc cân nhắc kỹ lƣỡng, tránh để đầu tƣ không 

hiệu quả, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những khó 

khăn khi triển khai ERP lớn nhất mà doanh nghiệp thƣờng gặp phải. 
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Hai là, thách thức về thời gian 

Cần thời gian để có thể thu lợi từ ERP. ERP chú trọng vào việc cải tiến, phát 

triển đƣờng lối làm việc bên trong nội bộ doanh nghiệp hơn là với khách hàng hay 

cộng sự. Các giải pháp ERP nếu phải “gò ép” hệ thống theo quy trình lạc hậu của 

doanh nghiệp sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn. Với những quy trình sản 

xuất nhiều công đoạn thủ công thì việc hiệu chỉnh giải pháp ERP phù hợp với 

doanh nghiệp trở thành "cơn ác mộng" đối với nhà cung cấp. Thậm chí có những 

doanh nghiệp đã triển khai nhƣng không vận dụng hết năng lực của hệ thống, nhiều 

nơi chỉ dừng lại ở mức độ kiểm soát. Và tất nhiên, “cái lợi” của ERP chỉ xuất hiện 

trong dài hạn nên cần phải kiên trì thực hiện nó. Công trình nghiên cứu 63 công ty 

của Meta Group đã cho thấy phải mất 8 tháng mới thấy “cái lợi” của ERP sau khi 

hệ thống mới đƣợc thiết lập, nhƣng tiền tiết kiệm hàng năm từ hệ thống này lên tới 

1,6 triệu đô la Mỹ. 

Ba là, thách thức về con người: 

Việc chuyển từ các hoạt động thủ công sang sử dụng hoàn toàn bằng phần 

mềm sẽ khiến nhân viên gặp nhiều bỡ ngỡ, không thích ứng kịp dẫn đến không 

khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm. Đa phần các công ty triển khai ERP 

tại Việt Nam hiện tại còn “non” kinh nghiệm, trình độ nhân sự yếu, chƣa đủ uy tín 

thì đội ngũ tƣ vấn viên của họ cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ triển khai, thiếu khả 

năng tƣ vấn cho khách hàng về những quy trình nghiệp vụ. 

Ngoài ra, thiếu sự quan tâm hỗ trợ từ quản lý cấp cao sẽ dẫn đến sự thất vọng 

và chán nản tại nơi làm việc. Nó cũng sẽ gây ra sự chậm trễ trong hoạt động và dẫn 

đến những quyết định không hiệu quả. Thành công của Nestle với hệ thống ERP 

của họ là một minh chứng cho vấn đề hết sức cần thiết này. Vì vậy, trƣớc khi triển 

khai ERP, doanh nghiệp cần có một lộ trình rõ ràng, một kế hoạch cụ thể để đào tạo 

bài bản cho nhân viên, giúp nhân viên thích ứng và khai thác có hiệu quả những lợi 

ích của hệ thống về mọi mặt. 

4. Kết luận 

Tóm lại, dù ERP khi triển khai sẽ có nhiều thách thức, nhƣng không thể phủ 

nhận rằng hệ thống này mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều sự tiện ích vƣợt trội. 

Vì vậy, để triển khai thành công, doanh nghiệp cần phải vứt bỏ những định kiến 
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hay tƣ duy theo lối mòn, thay vào đó là nhìn vào bức tranh tổng quan, phân tích và 

triển khai một cách trình tự, bài bản cũng nhƣ phối hợp chặt chẽ với đơn vị triển 

khai ERP. Rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang mơ hồ rằng “cần phải tin học 

hóa doanh nghiệp” hoặc đi theo trào lƣu hội nhập nên sốt sắng trong việc nâng cấp 

hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình, nhƣng lại chƣa thực sự nắm đƣợc cốt lõi 

của vấn đề. Mặc dù sức mạnh của ERP đối với doanh nghiệp là không thể phủ 

nhận. Tuy nhiên, việc vận dụng tối đa sức mạnh của giải pháp quản trị doanh 

nghiệp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tiêu biểu là con ngƣời và đặc biệt là Ban 

lãnh đạo doanh nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://blog.trginternational.com/vi/triển-khai-dự-án-erp-dài-hơi_câu-chuyện-của-

nestle-usa 

https://ictnews.vn/cntt/vinamilk-chi-4-trieu-usd-cho-he-thong-erp-4797.ict 

 

Thư giãn: 

SỢ VỢ 

Có một ông quan rất sợ vợ. Có người mách ông ta một kế như sau: 

- Một hôm nào đó, ông uống nhiều rượu vào cho say, khi say rượu là không biết 

sợ ai cả. Nhân cơ hội đó, ông đánh cho bà ấy một trận nên thân, lần sau bà ấy mới 

biết sợ ông. 

Vị quan nọ quả nhiên làm theo kế đó, uống rượu vào, ngà ngà say nên đánh vợ 

một trận khá đau. Vợ ông ta có sợ ông ta thật. Nhưng sau khi tỉnh rượu vợ ông ta hỏi: 

- Hàng ngày ông hiền lành vậy, mà sao hôm nay ông độc ác thế? 

Vị quan nọ nói: 

- Lúc đó tôi say rượu chẳng nhớ gì cả. 

Nghe chồng nói là say rượu đánh vợ, vợ ông ta chẳng nói chẳng rằng liền tát ông 

ta hai cái ù tai. Vị quan vội nói ngay: 

- Không phải tại tôi mà là người ta bảo tôi làm thế đấy. 

Vợ quan liền nói: 

- Ừ, kẻ bày mưu đáng ghét thật. Còn ông, làm quan mà tai mỏng như vậy thì cũng 

đáng đánh lắm rồi. 
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Tác động của khai phá dữ liệu  

đến lĩnh vực kiểm toán 

Đỗ Thị Thúy Nga - CQ55/21.10 

1. Vấn đề chung 

Khai phá dữ liệu (Data mining) (KPDL) là quá trình khám phá và phân tích 

khối lƣợng lớn dữ liệu để tìm ra các mẫu dữ liệu và quy tắc có ý nghĩa. Data 

mining là một trong những lĩnh vực nghiên cứu khoa học dữ liệu, khai thác và sử 

dụng các dữ kiện, thông tin có giá trị từ dữ liệu để phục vụ đƣa ra dự báo, quyết 

định trong tƣơng lai. 

Lợi ích chính của KPDL: 

- Chọn lọc, loại bỏ tất cả các dữ liệu không liên quan và dữ liệu trùng lặp 

trong tập dữ liệu. 

- Xác định các mẫu dữ liệu, dữ liệu có liên quan và dùng các thuật toán phân 

tích, tận dụng dữ liệu để dự báo kết quả đầu ra nhƣ xu hƣớng, hành vi, tiêu dùng. 

- Phân tích khối lƣợng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn và sau đó chuyển đổi 

dữ liệu đó thành thông tin, kiến thức có ý nghĩa. 

- Hỗ trợ ra quyết định tự động, đƣa ra dự báo chính xác, giúp giảm thiểu chi 

phí, giá thành,… 

2. Tác động của KPDL đến các lĩnh vực 

Tài chính: Phân tích dữ liệu sâu để tạo các mô hình rủi ro chính xác cho việc 

cho vay, sáp nhập/mua lại và khám phá các hoạt động gian lận. 

Hoạt động CNTT: Khai thác dữ liệu hỗ trợ thu thập, xử lý và phân tích khối 

lƣợng dữ liệu ứng dụng, mạng và cơ sở hạ tầng để khám phá những hiểu biết về 

bảo mật hệ thống CNTT và hiệu suất mạng. 

Tiếp thị: Bề mặt trƣớc đó ẩn các xu hƣớng hành vi của ngƣời mua và dự đoán 

các hành vi khách hàng trong tƣơng lai để xác định ngƣời mua chính xác hơn. Từ 

đó tạo ra nhiều chiến dịch nhắm tới mục tiêu hơn để tăng sự tham gia và quảng bá 

sản phẩm hoặc dịch vụ mới. 
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Nhân sự: Khai phá dữ liệu từ hồ sơ của ứng viên, từ đó cung cấp cái nhìn 

toàn diện về ứng viên. Xác định kết quả phù hợp nhất cho từng vai trò bằng cách sử 

dụng phân tích dữ liệu để đánh giá trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, chứng chỉ và vị 

trí công việc đã đảm nhiệm trƣớc đây. 

3. Tác động của KPDL đến ngành kế toán, kiểm toán 

Trọng tâm chính của KPDL là tận dụng các tài sản dữ liệu của tổ chức để thu 

đƣợc lợi ích tài chính hoặc phi tài chính. Vì vậy, KPDL giúp các tổ chức tập trung 

vào những thông tin và kiến thức quan trọng nhất có sẵn trong cơ sở dữ liệu của 

DN. Với vai trò to lớn nhƣ vậy, KPDL đã đƣợc áp dụng cho hầu hết các ngành kinh 

doanh và trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 

Các kỹ thuật nổi trội của KPDL là mạng lƣới thần kinh và hồi quy với nhiều 

nghiên cứu thử nghiệm nhƣ: tăng dữ liệu đầu vào cùng các biến số liên quan đến 

đặc điểm quản trị; thử nghiệm nhiều cách tiếp cận để kết hợp các cách phân loại; 

tăng thời gian dự đoán bao gồm các biến phi tài chính và phân tích trực quan; 

chuẩn hóa dữ liệu và khai phá văn bản trong dự báo gian lận tài chính… 

KPDL đƣợc áp dụng trong suốt chu trình kiểm toán: lập kế hoạch (bao gồm: 

cam kết, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán); thực hiện (chủ yếu thực hiện 

thử nghiệm cơ bản) và báo cáo (báo cáo kiểm toán). KPDL cũng đã đƣợc áp dụng 

sau khi chu kỳ kiểm toán hoàn thành, bao gồm sự tác động và hậu quả của ý kiến 

kiểm toán. 

Trong giai đoạn ký hợp đồng, các kiểm toán viên sẽ sử dụng KPDL để dự 

đoán việc lựa chọn và chuyển đổi nhằm tìm ra sự phù hợp tối ƣu giữa các đặc tính 

của cuộc kiểm toán, phân loại mức chi phí cho cuộc kiểm toán, đƣa ra sự thay đổi 

trong giá phí kiểm toán… Trong môi trƣờng giàu thông tin ngày nay, việc đánh giá 

rủi ro liên quan rất nhiều đến nhận dạng các mẫu trong dữ liệu, cụ thể nhƣ: dữ liệu 

có sự bất thƣờng, phức tạp hoặc có nhiều khác biệt nhằm che giấu một hay nhiều 

lỗi trọng yếu. Nhằm tăng cƣờng quá trình đánh giá rủi ro cho kiểm toán viên, rất 

nhiều nghiên cứu về mạng lƣới thần kinh đƣợc thực hiện và cho ra kết quả khả 

quan. Cụ thể: mô hình mạng thần kinh có giá trị trong việc định hƣớng kiểm toán 

viên nội bộ dành sự quan tâm đến các khía cạnh của tài chính, vận hành và tuân thủ 

ở các khu vực có rủi ro cao, từ đó tăng hiệu quả của cuộc kiểm toán. 
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Trong lập kế hoạch kiểm toán, hệ thống tiếp cận đƣợc áp dụng theo nguyên 

tắc giúp kiểm toán viên thiết kế các thử nghiệm cơ bản khi sai sót trọng yếu và sai 

sót trong báo cáo tài chính có thể xảy ra. 

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, công cụ bán giám sát (đƣợc sử dụng cho 

việc tập hợp dữ liệu kế toán) có thể nén một lƣợng lớn các giao dịch kế toán, tạo ra 

các cụm đồng nhất, tách biệt và dễ hiểu, từ đó hỗ trợ cho việc kiểm soát nội bộ, xác 

minh việc xử lý kế toán các giao dịch và đánh giá báo cáo tài chính. Kỹ thuật mạng 

lƣới thần kinh cũng đƣợc sử dụng trong giai đoạn này nhằm cung cấp các chỉ dẫn 

đáng tin cậy về sự có mặt của các sai sót trọng yếu, đồng thời phân tích và đƣa ra 

đánh giá sâu hơn về nguyên nhân của những sai sót này. 

Công cụ hiệu quả để phát hiện gian lận: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

KPDL là công cụ hiệu quả để kiểm toán viên phát hiện và giải quyết các dạng 

gian lận ở nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể nhƣ: đối với gian lận trong bút toán, 

việc sử dụng phân tích số liệu sẽ giúp kiểm toán viên phát hiện gian lận trong các 

hồ sơ thanh toán điện tử; kỹ thuật KPDL mô tả sẽ giúp phát hiện và giảm nguy cơ 

gian lận nội bộ ở cấp chu trình kinh doanh; ứng dụng khai phá quy trình kinh 

doanh giúp giảm thiểu các rủi ro gian lận nội bộ của các giao dịch trong quá trình 

mua hàng… 

Có thể nói, KPDL ngày càng đóng vai trò quan trọng và tăng tính hiệu quả 

cho công việc của kiểm toán viên. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về ứng dụng 

KPDL trong kiểm toán vẫn chƣa đƣợc chú ý, hy vọng trong tƣơng lai gần, việc 

nghiên cứu và ứng dụng KPDL sẽ đƣợc triển khai trong thực tiễn. 

4. Một số khó khăn, thách thức 

Cơ sở dữ liệu lớn: Kích thƣớc của cơ sở dữ liệu đƣợc nhận biết thông qua số 

lƣợng các mẫu tin, các thuộc tính (hay các biến) và các bảng, số lƣợng có thể là 

hàng trăm thuộc tính và bảng, hàng triệu các mẫu tin. Nhƣ vậy, kích thƣớc của cơ 

sở dữ liệu tính bằng terabyte (1012 byte) đã bắt đầu xuất hiện. Dữ liệu với số chiều 

(tƣơng ứng với thuộc tính khi biểu diễn qua không gian các mẫu dữ liệu) cao tạo 

nên sự gia tăng về kích thƣớc của không gian tìm kiếm trong việc quy nạp mô hình, 

một sự bùng nổ về tổ hợp. Khi xây dựng mô hình chỉ một tập con trong cơ sở dữ 

liệu tham gia, vì vậy tính may rủi trong các thuật toán khai phá sẽ tìm đƣợc các 
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mẫu không có giá trị trong trƣờng hợp tổng quát. Một giải pháp cho vấn đề này là 

giảm bớt đáng kể số chiều của bài toán và sử dụng tri thức trƣớc (prior knowledge) 

để nhận biết các biến ít liên quan. 

Vấn đề “quá khớp” (Over-fitting): Khi thuật toán khai phá tìm kiếm với các 

tham số tốt nhất cho một mô hình đặc biệt và một giới hạn của tập dữ liệu, mô hình 

ấy có thể “quá khớp” trên tập dữ liệu ấy nhƣng lại thi hành không chính xác trên 

tập dữ liệu kiểm tra. Một giải pháp thƣờng đƣợc sử dụng là thẩm định chéo. 

Thay đổi dữ liệu và tri thức: Dữ liệu là không tĩnh, dữ liệu thay đổi nhanh 

chóng có thể dẫn đến những mẫu đã khai phá trƣớc đây không còn hiệu lực. Thêm 

vào đó, các biến đã đƣợc đo trong cơ sở dữ liệu ứng dụng đã bị thay đổi, bị xóa 

hoặc đã tăng lên với một độ đo mới. Điều này có thể đƣợc thực hiện bằng cách gia 

tăng các phƣơng thức cập nhật các mẫu và xem xét các thay đổi nhƣ là một cơ hội 

cho việc khám phá bằng việc sử dụng nó để xử lý thích hợp việc tìm kiếm các mẫu 

chỉ với sự thay đổi. 

Dữ liệu thiếu và nhiễu: Đây là vấn đề rất đƣợc quan tâm trong khai phá dữ 

liệu, điều này thƣờng dẫn đến việc dự đoán thiếu chính xác. 

Tích hợp với hệ thống: Hệ thống khai phá dữ liệu thực sự là hữu ích khi phải 

đƣợc tích hợp với cơ sở dữ liệu thông qua các giao diện nhƣ truy vấn, bảng tính và 

các công cụ trực quan khác. Hơn nữa, phải tạo ra một môi trƣờng thuận lợi cho việc 

tƣơng tác với ngƣời dùng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://bigdatauni.com/vi/tin-tuc/tong-quan-ve-data-mining-p1-data-mining-la-

gi.html# 

https://medium.com/@buihuycuong/khai-ph%C3%A1-d%E1%BB%AF-

li%E1%BB%87u-data-mining-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-v%E1%BB%81-

l%E1%BB%A3i-%C3%ADch-e8ea8a0715f9 

http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/tac-dong-cua-khai-pha-du-lieu-den-linh-

vuc-kiem-toan-va-dich-vu-dam-bao-314109.html 
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Tổ chức kế toán quản trị  

tại các doanh nghiệp hoạt động  

trong lĩnh vực logistics hiện nay 

Trịnh Nguyệt Minh - CQ55/22.05 

Trịnh Minh Nguyệt - CQ55/22.04 

ông tác tổ chức kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng có ý nghĩa 

quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp 

logistics không phải là ngoại lệ. 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, logistics đề cập đến việc tối thiểu hóa 

chi phí ở tất cả các giai đoạn, từ việc mua sắm nguyên vật liệu đến lập kế hoạch sản 

xuất và giao hàng nhƣng vẫn phải đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra; đồng thời 

phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì lƣợng sản phẩm tiêu thụ mới đƣợc gia 

tăng, từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Và đây cũng là mục tiêu của hoạt động quản trị 

logistics, để đạt đƣợc điều này doanh nghiệp cần phải có đầy đủ thông tin kế toán 

cung cấp cho các nhà quảnt rị doanh nghiệp để ra các quyết định. 

Ứng dụng kế toán quản trị (KTQT) nhằm dự báo nhu cầu, chuẩn bị trƣớc 

nguồn lực… để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Do đó, các doanh nghiệp 

(DN) hoạt động trong lĩnh vực logistics cần tổ chức kế toán quản trị. 

1. Nội dung công tác tổ chức kế toán quản trị trong lĩnh vực logistics 

Công tác tổ chức kế toán quản trị trong lĩnh vực logistics tập trung vào một số 

nội dung sau: 

Một là, tổ chức thu thập thông tin 

Tổ chức thu thập thông tin ban đầu phục vụ cho KTQT nói chung và cho khâu 

logistics nói riêng không chỉ sử dụng hệ thống chứng từ bắt buộc mà cần sử dụng 

rộng rãi các chứng từ hƣớng dẫn để thu nhận thông tin quá khứ chi tiết theo từng 

mục tiêu quản lý và ra quyết định. Doanh nghiệp cần cụ thể hóa hệ thống chứng từ 

hƣớng dẫn, chọn lọc, bổ sung, sửa đổi các chỉ tiêu trên chứng từ cho phù hợp với nội 

C 
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dung KTQT. Đặc biệt, cần lƣu ý đến các chứng từ phân loại chi phí theo cách ứng xử 

của chi phí, thiết kế thêm các chứng từ kế toán cần thiết để phản ánh các nội dung 

thông tin thích hợp theo yêu cầu và mục đích của các quyết định quản trị. 

Hai là, tổ chức phân loại và xử lý thông tin 

- Tổ chức tài khoản kế toán: Việc thu thập thông tin quá khứ phục vụ cho việc 

ra quyết định cần đƣợc tiến hành một cách có hệ thống và khoa học, đảm bảo khả 

năng đối chiếu giữa thông tin chi tiết với thông tin tổng hợp liên quan của các đối 

tƣợng kế toán cụ thể trong từng DN. Để làm đƣợc điều này, DN cần căn cứ vào hệ 

thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc đƣợc Bộ Tài chính chấp 

thuận áp dụng để chi tiết hoá theo các cấp (cấp 2, 3, 4) phù hợp với kế hoạch, dự 

toán đã lập và yêu cầu cung cấp thông tin của KTQT trong lĩnh vực logistics. Tuỳ 

theo yêu cầu cung cấp thông tin KTQT trong lĩnh vực logistics mà DN thiết kế chi 

tiết hoá các tài khoản kế toán cho phù hợp. 

- Tổ chức hệ thống sổ kế toán: Cần căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài 

chính ban hành hoặc đƣợc Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng cho DN. Việc bổ sung 

hoặc thiết kế các nội dung của sổ kế toán tránh làm sai lệch nội dung các chỉ tiêu đã 

quy định trên sổ kế toán. DN logistics có thể thiết kế các sổ kế toán mới phù hợp 

với yêu cầu quản lý chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh theo bộ 

phận, mặt hàng, công việc và các yêu cầu khác (nhƣ: Phiếu tính giá thành sản 

phẩm; Báo cáo sản xuất; Sổ chi tiết bán hàng theo khách hàng…). 

Ba là, tổ chức thiết lập và cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo KTQT 

Khi thiết lập hệ thống báo cáo KTQT, cần đảm bảo một số nguyên tắc sau: 

Đƣợc thiết lập một cách đầy đủ, toàn diện dựa trên nhu cầu cung cấp thông tin nội 

bộ để phản ảnh quá trình sản xuất, kinh doanh; Nhằm mục đích bổ sung thông tin 

và so sánh đƣợc với hệ thống báo cáo tài chính; Các chỉ tiêu trong báo cáo phải rõ 

ràng, chi tiết; Đƣợc thiết kế theo nguyên tắc mở, linh hoạt, phù hợp với từng thời 

kỳ, từng đối tƣợng. 

Trên cơ sở toàn bộ thông tin đã tập hợp, KTQT thiết lập hệ thống báo cáo 

gồm: Các báo cáo thƣờng xuyên, báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh, báo cáo đột 

xuất...  Khi thiết kế và soạn thảo các báo cáo KTQT cần chú ý: Phân chia thông 

tin trên báo cáo thành các chỉ tiêu phù hợp với từng tiêu chuẩn đánh giá thông tin; 

Số lƣợng các chỉ tiêu trong báo cáo phải đáp ứng đƣợc yêu cầu kiểm soát và 
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hoạch định chính sách của nhà quản trị...; Hình thức kết cấu của báo cáo cần đa 

dạng, linh hoạt tùy thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá và phục vụ cho từng tình huống 

cụ thể; Các báo cáo cần đƣợc thiết kế dƣới dạng so sánh, phù hợp với những tình 

huống khác nhau. 

Bốn là, tổ chức bộ máy kế toán 

Thông thƣờng, quy trình xây dựng mô hình bộ máy kế toán cần tập trung giải 

quyết 3 vấn đề cơ bản sau: Tổ chức công tác kế toán trong DN; Mối liên hệ thông 

tin trong nội bộ kế toán; Mối liên hệ thông tin kế toán với các bộ phận khác của 

DN. Nhƣ vậy, DN cần phải xác lập các kênh thông tin cần thiết giữa các bộ phận 

để thỏa mãn việc cung và cầu thông tin trong nội bộ của DN. 

Về mô hình KTQT, hiện nay có 3 kiểu tổ chức mô hình KTQT cơ bản sau: 

Mô hình kết hợp, mô hình tách rời, mô hình hỗn hợp. Tuy nhiên, việc lựa chọn áp 

dụng mô hình tổ chức KTQT nào cũng cần dựa vào điều kiện thực tiễn, đặc điểm tổ 

chức hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trên cơ sở so sánh lợi ích và chi phí 

của việc vận hành từng mô hình tổ chức đó. Đối với các DN có quy mô nhỏ và vừa, 

việc áp dụng mô hình tách rời hay hỗn hợp sẽ tốn kém nhiều chi phí, xu hƣớng là 

nên đi theo mô hình tổ chức bộ máy KTQT kết hợp sẽ hiệu quả hơn. 

Năm là, tổ chức ứng dụng tin học vào KTQT 

Việc ứng dụng KTQT vào công tác kế toán nói chung, trong đó có lĩnh vực 

logistics đòi hỏi khối lƣợng thông tin ghi chép và xử lý rất lớn, tốn khá nhiều thời 

gian và cần tốc độ xử lý nhanh chóng; khả năng lƣu trữ và bảo mật dữ liệu thông 

tin. Do vậy, ngoài việc trang bị những phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại để thu thập, xử 

lý và cung cấp thông tin nhƣ máy tính, website, mạng nội bộ, các phần mềm tin học 

tiện ích, DN còn cần tuyển dụng, đào tạo một đội ngũ nhân sự làm công tác kế toán 

vừa nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, vừa có khả năng am hiểu, nắm bắt và ứng 

dụng tin học nhất định, đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy kế toán DN. 

2. Điều kiện để vận dụng kế toán quản trị trong lĩnh vực logistics 

Quản trị chi phí logistics xét về góc độ hạch toán kế toán là một mảng của 

KTQT, đƣợc các chuyên gia kế toán nƣớc ngoài xem nhƣ KTQT chi phí trong lĩnh 

vực logistics. Do vậy, điều kiện cần thiết cho việc vận dụng KTQT vào lĩnh vực 

logistics chính là các điều kiện cần cho việc vận dụng, triển khai và phát triển 

KTQT trong các DN Việt Nam, cụ thể: 
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Thứ nhất, trƣớc hết, DN cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và vai trò của 

KTQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhƣ vậy tự bản thân nhà quản lý 

mới cảm thấy phải có trách nhiệm cụ thể trong sự phân công, bố trí cán bộ phụ 

trách công việc; có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận liên quan về cung cấp 

thông tin cho quản trị viên kế toán, đồng thời kiểm tra giám sát việc thực hiện của 

ngƣời thừa hành. 

Thứ hai, thông tin trên các báo cáo của KTQT là sự vận dụng và kết hợp 

nhuần nhuyễn các ngành quản trị học, marketing, các công cụ phân tích hữu hiệu 

nhƣ: xác xuất thống kê, toán kinh tế, toán tài chính... Do vậy, để thực hiện tốt công 

tác này đòi hỏi nhân sự đƣợc lựa chọn phải là ngƣời am hiểu sâu sắc trên nhiều lĩnh 

vực, có trách nhiệm cao với công việc đƣợc giao. Sự hiểu biết này bao gồm: Chức 

năng của nhân viên KTQT trong một tổ chức và cách liên kết vị trí này với các vị 

trí khác trong tổ chức DN. 

Thứ ba, Nhà nƣớc cần tạo môi trƣờng pháp lý thuận lợi, đảm bảo phát huy 

đƣợc chức năng, đặc điểm của KTQT, khai thác tốt các phƣơng pháp, kỹ thuật 

trong việc xác lập các nội dung KTQT chi phí trong lĩnh vực logistics. 

Thứ tư, cung cấp, trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin và xử lý thông tin cho 

công tác kế toán. Nói cách khác, trong bối cảnh hiện nay, công việc quản lý kế toán 

nói chung và KTQT nói riêng đối với việc thu thập, nhất là xử lý số liệu cần nên 

đƣợc “công nghệ hóa” một cách toàn diện. 

Thứ năm, một chính sách kinh tế thích hợp là điều kiện quan trọng trong việc 

vận dụng KTQT vào kế toán các DN. 

3. Giải pháp tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực logistics 

Một là, thiết lập một ý thức về quản trị logistics trong các DN. Thiếu kiến 

thức đầy đủ về quản trị chi phí Logistics là thiếu một phƣơng thức quan trọng để 

nâng cao tính chất cạnh tranh của các công ty không những trong nƣớc mà còn ở 

góc độ toàn cầu. 

Hai là, xây dựng hệ thống thông tin KTQT nói chung và kế toán chi phí tại 

các DN nói riêng. Theo đó, cần lựa chọn một mô hình tổ chức KTQT chi phí phù 

hợp trong các DN tại Việt Nam là điều cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh nói chung và quản trị chi phí logistics nói riêng. 
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Ba là, xây dựng các nội dung về KTQT trong lĩnh vực logistics trong DN, 

trong đó, các nội dung này về cơ bản phải phù hợp với đặc điểm, quy mô, điều kiện 

cơ sở vật chất, kỹ thuật, khả năng quản lý của từng DN. 

Bốn là, xây dựng môi trƣờng pháp lý thuận lợi, đảm bảo phát huy đƣợc chức 

năng, đặc điểm của quản trị chi phí logistics, khai thác tốt đƣợc các phƣơng pháp, 

kỹ thuật trong việc xác lập các nội dung KTQT chi phí trong lĩnh vực logistics. 

Năm là, một số DN chƣa có thói quen sử dụng các dịch vụ thuê ngoài mà chủ 

yếu tự làm. Khi DN tự làm dịch vụ, tự đầu tƣ xây dựng kho bãi hay mua sắm 

phƣơng tiện vận tải sẽ cần rất nhiều vốn đầu tƣ và khó đạt đến trình độ chuyên 

nghiệp. Khi khả năng khai thác thấp, chậm thu hồi vốn, không hiệu quả và chi phí 

logistics tăng cao, các DN cần thay đổi tƣ duy để có thể tiết giảm chi phi logistics. 

Sáu là, ngoài việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về quản trị chi phí 

logistics, DN cần chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin thật tốt, trang bị 

các phần mềm ứng dụng tiện ích cho việc xử lý các dữ liệu khá chi tiết và đa dạng 

của KTQT chi phí trong lĩnh vực logistics. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/ung-dung-ke-toan-quan-tri-trong-linh-

vuc-logistics-hien-nay-313656.html 

http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/kinh-nghiem-quoc-te-ve-van-dung-ke-

toan-quan-tri-chi-phi-trong-linh-vuc-logistics-313649.html 

 

Thư giãn: 

KẾT QUẢ CỦA MỐI LIÊN KẾT 

- Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng 

như thế này? 

- Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn. 

- Tỷ lệ đóng góp thế nào? 

- Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm. 

- Kết quả ra sao? 

- Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm. 
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Nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM 

Vũ Minh Quỳnh - CQ55/11.07 

hẻ ATM là thẻ dùng để rút tiền và chuyển tiền trên hệ thống quầy tự động. 

Hệ thống thanh toán tự động này còn đƣợc gọi là hộp ATM, bao gồm hệ 

thống máy tính nối mạng với toàn bộ hệ thống tiền gửi của ngân hàng, 

bên cạnh việc mở tài khoản tiền gửi cho khách hàng, ngân hàng còn bán 

cho khách hàng một tấm thẻ nhựa, còn đƣợc gọi là thẻ từ hay thẻ thông minh. Bên 

trong thẻ có một bộ phận từ ghi lại mật mã của khách hàng và ghi lại những thông 

tin về tài khoản của khách hàng. Sau khi khách hàng mở tài khoản và gửi tiền vào 

ngân hàng thì chỉ hai phút sau đó, toàn bộ số tiền cùng mật mã của khách hàng 

đƣợc máy tính điện tử thông báo đến mạng của toàn thành phố và có thể trên phạm 

vi cả nƣớc, nếu ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng có chi nhánh và quan hệ 

khắp nơi trên toàn quốc. 

Hiện nay, trên thế giới các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã trở 

thành rất phổ biến và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong khối lƣợng điều động tài 

nguyên ký thác tại các ngân hàng. Mỗi hình thức thanh toán đều có công dụng 

riêng thích hợp cho từng đối tƣợng và loại hình giao dịch đa dạng phong phú. Việc 

đƣa ra một hình thức thanh toán phù hợp vừa là nhiệm vụ, vừa là mục đích kinh 

doanh và trọng điểm cạnh tranh của các ngân hàng. Cho đến nay Việt Nam đang áp 

dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đó là hình thức thẻ ATM. Đến 

trƣớc năm 2004 việc sử dụng thẻ ATM trong khu vực dân cƣ ở Việt Nam vẫn còn 

phát triển khiêm tốn, chƣa đƣợc sử dụng rộng rãi. Gần đây theo đà phát triển của 

thế giới, việc sử dụng thẻ ATM đã trở nên phổ biến, gần gũi với ngƣời dân hơn và 

đƣợc sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam do những công dụng riêng mà thẻ đem lại. 

Tốc độ tăng trƣởng của thị trƣờng thẻ ATM ngày càng cao, quy mô, số lƣợng phát 

hành và sử dụng ngày càng lớn. Tuy nhiên bên cạnh những tiện ích to lớn do việc 

sử dụng thẻ vẫn còn tồn tại những vấn đề hạn chế cần đƣợc quan tâm và bên cạnh 

hiện trạng bùng nổ thẻ vẫn còn tồn tại những vấn đề giới hạn đòi hỏi phải có những 

giải pháp thích hợp. 

Với công nghệ tiên tiến, máy ATM không chỉ dùng để rút tiền mà nó trở 

thành một ngân hàng thu nhỏ với đủ các chức năng và tiện ích: nạp tiền, rút tiền 

trực tiếp, chuyển khoản đến tất cả các ngân hàng, thanh toán các hóa đơn, dịch vụ, 

T 
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thuế, lệ phí… Ở Việt Nam Ngân hàng Đông Á EAB là Ngân hàng tiên phong trong 

lĩnh vực này. Hệ thống ATM đƣợc lắp đặt ở hầu hết các thành phố, một số khách 

sạn, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng bách hóa lớn, kể cả các trƣờng đại học và điều này 

sẽ giúp cho ngƣời sử dụng có thể rút tiền ở nhiều nơi khi cần sử dụng. Với tấm thẻ 

ATM trên tay, khách hàng vào bất cứ thời gian nào đều có thể rút tiền, chuyển 

tiền…, việc chạy vội đến ngân hàng trƣớc giờ đóng cửa dƣờng nhƣ đã lùi về quá 

khứ, bởi vì ATM hoạt động suốt 24 giờ trong ngày. Việc sử dụng thẻ rất đơn giản 

và nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần để thẻ vào khe của máy ATM, sau đó chỉ cần 

nhập số PIN thì mọi thao tác sẽ đƣợc hƣớng dẫn cụ thể trên màn hình máy tính. Chỉ 

trong vòng vài phút mệnh lệnh của ngƣời sử dụng sẽ đƣợc thực hiện và họ có thể 

dễ dàng rút đƣợc số tiền mà mình muốn. Nhờ hình thức trả lƣơng qua thẻ, nhiều 

công nhân, ngƣời lao động nhập cƣ đã có thói quen gửi tài khoản vừa có lãi vừa 

bảo đảm an toàn. 

Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ trong những năm qua do phát triển quá 

nhanh lƣợng khách hàng mà cơ sở vật chất chƣa đáp ứng kịp nên có nhiều sự cố 

xảy ra. Điển hình nhƣ khi khách hàng rút tiền không nhận đƣợc tiền mà vẫn bị trừ 

vào tài khoản. Gần đây nhất là sự cố máy ATM rò điện gây chết ngƣời. Điều này 

gây hoang mang không nhỏ cho ngƣời dân vì việc rút tiền nên bắt buộc mọi ngƣời 

luôn phải tiếp cận với máy. Và qua kiểm tra tổng quát thì ngƣời dân cực kỳ hoang 

mang, cụ thể là theo tổng hợp của ngành điện, qua kiểm tra khoảng 1.330 phòng 

đặt máy ATM đã phát hiện hơn 120 phòng bị rò rỉ, có nguy cơ xảy ra tai nạn điện 

giật cho ngƣời rút tiền. Hay nhƣ tình trạng hết tiền ở nhiều máy ATM xảy ra 

thƣờng xuyên, nhất là ngày thứ bảy và chủ nhật, ngày chi trả lƣơng cuối tháng và 

cũng là ngày khách hàng cần đi mua sắm, điều này sẽ làm cho ngƣời sử dụng rất 

phiền toái và khó khăn. Việc quá tải mạng làm cho máy ATM chập chờn có lúc 

chạy chậm, điều này gây nhiều bất tiện cho ngƣời sử dụng. Ngƣời dân vẫn còn thói 

quen thích sử dụng tiền mặt, do đó thẻ ATM chƣa đƣợc sử dụng rộng khắp. Hệ 

thống ATM đôi khi còn bị gián đoạn do các nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng, 

tức giải quyết công việc nội bộ cụ thể là cập nhật dữ liệu. Chƣa thể liên minh kết 

nối thành một hệ thống ATM trong cả nƣớc. Nếu nhƣ ở nƣớc ngoài thì các máy 

ATM của các ngân hàng khác nhau đều có thể đƣợc kết nối với nhau. Còn ở Việt 

Nam thì khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng nào thì phải rút tiền ở máy ATM 

của ngân hàng đó. Gần đây có một số ngân hàng đã liên kết lại với nhau nhƣng số 

đó vẫn còn rất ít. Vẫn còn tình trạng “thẻ nằm ngoài vùng phủ sóng” do còn quá ít 

máy và chủ yếu là để rút tiền tại Việt Nam khả năng phân biệt đồng tiền (theo 
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mệnh giá) của máy ATM đang bị đánh giá thấp. ATM trên thế giới đều đƣợc thiết 

kế với việc xác định mệnh giá tiền đƣa ra khi chi trả cho khách hàng qua các trang 

thiết bị cảm ứng về độ dày, chiều rộng của tờ tiền. Tuy nhiên, các mệnh giá tiền 

của Việt Nam hiện nay đƣợc thiết kế và sản xuất tƣơng đƣơng nhau về kích cỡ, độ 

dày nên các chức năng trên chƣa phát huy đƣợc hiệu quả. 

Tuy những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại khá lớn, nhƣng trong xu thế hội nhập 

toàn cầu thì sự phát triển của phƣơng thức thanh toán là quy luật tất yếu, nó vẫn 

đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, lợi ích cho cả nền kinh tế, thay đổi thói quen 

hạn chế sử dụng tiền mặt của ngƣời dân, giúp hoàn thành mục tiêu của chính phủ là 

đƣa phƣơng thức thanh toán này trở thành phổ biến ở Việt Nam và hạn chế lƣợng 

tiền mặt lƣu thông trong nền kinh tế. Vì vậy để không ngừng nâng cao chất lƣợng 

để phục vụ khách hàng, khai thác đƣợc tiềm năng to lớn của thị trƣờng Việt Nam, 

các NHTM cần chú trọng các giải pháp: 

Thứ nhất, phát triển dịch vụ. Hệ thống tài khoản và thẻ hiện nay đƣợc liên 

tục cải thiện và phát triển về dịch vụ. Phát triển các dịch vụ ngân hàng là giải pháp 

cần thiết. Trƣớc đây đã có những quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. 

Nhƣng kết quả là mệnh lệnh hành chính đã chứng tỏ không hiệu quả và đến nay các 

giải pháp thị trƣờng đã vào cuộc. Khi mà dịch vụ ngân hàng đã trở nên tiện lợi thì 

chẳng cần mệnh lệnh, ngƣời ta cũng thanh toán qua ngân hàng. Tuy nhiên, việc 

phát triển dịch vụ trong giai đoạn này cần tính đến vấn đề hội nhập. Vì thế cần đa 

dạng hóa các dịch vụ tiện ích có thể thực hiện đƣợc trên máy ATM. 

Thứ hai, mở rộng mạng lƣới. Để tăng sự tiện lợi cho ngƣời sử dụng, một giải 

pháp đơn giản là các ngân hàng cần tăng cƣờng liên kết hệ thống thanh toán thẻ với 

nhau, mở rộng hơn các điểm chấp nhận thẻ nhằm tạo ra lợi thế kinh tế theo quy mô. 

Câu nói ngày xƣa: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao” 

vẫn còn đúng trong trƣờng hợp này. Xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống 

nhất, kết nối các hệ thống máy tính ATM của các liên minh thẻ hiện hành thành 

một hệ thống thống nhất, đảm bảo thẻ do một ngân hàng phát hành có thể sử dụng 

ở nhiều máy ATM và POS của các ngân hàng khác. 

Thứ ba, cải tiến công nghệ. Việc quá tải mạng, đƣờng truyền trục trặc xảy ra 

thƣờng xuyên sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến ngƣời sử dụng. Giải pháp hạn chế các 

sự cố là đầu tƣ nâng cấp hệ thống xử lý mới để tăng tốc độ xử lý cho phù hợp. 

Ngân hàng cần có đƣờng truyền dự phòng tốt nhất là sử dụng riêng. Chất lƣợng 

giao dịch ATM phụ thuộc nhiều vào đƣờng truyền, việc nâng cao chất lƣợng đƣờng 
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truyền cần đƣợc cải thiện. Ngoài ra, ngân hàng cần tăng cƣờng hơn nữa tính năng 

cho thẻ. Thẻ ATM có nhiều tính năng sẽ thu hút đƣợc nhiều đối tƣợng sử dụng 

hơn. Mục tiêu của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới là phát triển dịch vụ 

thẻ, dựa trên cơ sở công nghệ hiện đại, ngoài ra còn hƣớng tới phục vụ khách hàng 

các máy ATM thế hệ mới đƣợc cải tiến mẫu mã, tính năng. Nếu nhƣ các dòng máy 

ATM trƣớc đây còn lạc hậu và chỉ có tính năng chính là rút tiền, thì nay có thêm 

multimedia (nhạc, tiếng động), màn hình màu sắc sinh động và thêm rất nhiều tính 

năng, có loại đƣợc tích hợp thêm camera hoặc gƣơng để theo dõi phía sau, đảm bảo 

an toàn cho ngƣời sử dụng. 

Thứ tư, đảm bảo quyền giao dịch cho khách hàng. Vì quyền lợi của khách 

hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ phải hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra 

gián đoạn, hết tiền,… trong giao dịch. Gián đoạn trong giao dịch ATM sẽ gây hậu 

quả lớn hơn nhiều so với nghẽn mạch của điện thoại di động, nó ảnh hƣởng đến cả 

sức mua của thị trƣờng đặc biệt trong những ngày lễ, tết hay cuối tuần. Và để bảo 

vệ quyền lợi của ngƣời sử dụng cần có sự can thiệp của Nhà nƣớc. Không chỉ ở 

Việt Nam các ngân hàng trên thế giới có cung cấp dịch vụ thẻ đều phải xử lý các 

trƣờng hợp mất tiền trên tài khoản của khách hàng theo nguyên tắc “khách hàng 

luôn đúng”, nếu khách hàng cố tình gian lận thì pháp luật sẽ xử lý. Nhƣng Ngân 

hàng phải tin rằng khách hàng luôn đúng. Muốn vậy tất cả các Ngân hàng cung cấp 

dịch vụ thẻ đều phải mua bảo hiểm rủi ro trong trƣờng hợp khách hàng bị mất tiền. 

Điều đáng tiếc là Việt Nam đã có các liên minh thanh toán thẻ nhƣng giữa các 

thành viên chƣa phối hợp tốt với nhau trong việc chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo 

an ninh giao dịch, bảo đảm quyền lợi cho ngƣời sử dụng. 

Thứ năm, đảm bảo an toàn cho ngƣời sử dụng. Hiện nay việc mất tiền từ thẻ 

rút tiền tự động (ATM) tăng dần và gây nhiều xôn xao cho thị trƣờng thẻ. Do đó, 

các ngân hàng cần tăng cƣờng các biện pháp ngăn chặn tình trạng trên. Khi ngƣời 

sử dụng đã cảm thấy an toàn thì nhu cầu sử dụng sẽ tăng lên. Muốn vậy các ngân 

hàng có thể áp dụng nhiều phƣơng pháp ngăn chặn nhƣ: lắp đặt camera tại các máy 

rút tiền, thông tin cho ngƣời sử dụng biết đƣợc nhiều thủ đoạn gian lận, đánh cắp 

có thể xảy ra để đề phòng… Hiện nay nhiều nƣớc trên thế giới đã sử dụng thẻ chíp 

là loại thẻ đƣợc đánh giá là có độ bảo mật an toàn cao. 

Tài liệu tham khảo: 

https://baogialai.com.vn/channel/12385/201910/som-chuyen-doi-sang-the-chip-de-khong-
mat-tien-khi-su-dung-the-atm. 

https://thietkenoithatvanphongpro.com/thuc-trang-su-dung-the-atm-tai-nhtmcp-a-chau. 
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Cơ hội và thách thức phát triển  

ví điện tử tại Việt Nam 

Vũ Thị Thu Hoài - CQ56/09.01 

iệc sử dụng các thiết bị công nghệ để giúp cuộc sống tiện lợi hơn là một 

xu thế tất yếu với ngƣời Việt ngày nay. Trong đó, sử dụng ví điện tử trên 

thiết bị di động để thanh toán thay cho tiền mặt đã trở thành giải pháp 

hữu ích cho mọi ngƣời. Với xu hƣớng số phát triển mạnh mẽ và nhiều tiện ích, ví 

điện tử có nhiều tiềm năng để phát triển trong tƣơng lai gần. 

Tổng quan về ví điện tử 

● Ví điện tử (ví số) là một thuật ngữ dùng trong giao dịch thƣơng mại điện 

tử. Theo cách hiểu đơn giản nhất một ví điện tử hoạt động giống nhƣ một ví thông 

thƣờng. Ví điện tử ban đầu đƣợc coi là một phƣơng pháp lƣu trữ nhiều dạng tiền 

điện tử (e-cash) khác nhau, nhƣng không mang lại nhiều thành công, nên nó đã 

phát triển thành một dạng dịch vụ cho phép ngƣời dùng Internet lƣu trữ và sử dụng 

thông tin trong mua bán. Hệ sinh thái cho dịch vụ ví điện tử về bản chất gồm ba 

yếu tố chính: mạng lƣới nhà cũng cấp dịch vụ, ngƣời dùng, nền tảng công nghệ để 

kết nối, trong đó, ngƣời tiêu dùng luôn đƣợc coi có vị trí trung tâm. Nhƣ vậy, ví 

điện tử giống nhƣ một “ví tiền” trên internet và đóng vai trò là một chiếc ví tiền 

mặt trong thanh toán trực tuyến, giúp ngƣời sử dụng thực hiện công việc thanh toán 

các khoản phí trên internet, gửi và chuyển tiền một cách nhanh chóng, đơn giản và 

tiết kiệm cả về thời gian tiền bạc của ngƣời sử dụng. 

Trong thanh toán điện tử thì ví điện tử là một công cụ thanh toán hữu hiệu. 

Đến nay, ngân hàng nhà nƣớc đã cấp phép cho hơn 20 ví điện tử đƣợc cung ứng 

các dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam. Một số ví điện tử khá phổ biến tại 

Việt Nam là Momo, Airpay, Payoo, VNPT Pay, Viettel Pay, Zalo Pay, Ví Việt… 

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng ví 

điện tử. Để có đƣợc tài khoản ví điện tử, khách hàng chỉ cần vào website của nhà 

cung cấp dịch vụ rồi vào đó nạp tiền vào ví của mình từ tài khoản ngân hàng hoặc 

qua thẻ trả trƣớc, tài khoản ATM. 

V 
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● Vai trò của ví điện tử: Ví điện tử ra đời góp phần phát triển hệ thống kinh 

doanh thƣơng mại điện tử ngày càng thuận tiện và nhanh chóng hơn, nâng cao hoạt 

động mua bán hàng trực tuyến, đem lại sự tiện lợi cho ngƣời mua, ngƣời bán, ngân 

hàng và toàn xã hội. Ngƣời mua sẽ thực hiện nhanh chóng hơn công việc thanh 

toán tiền khi mua hàng hóa online, ngƣời bán hàng tăng hiệu quả hoạt động bán 

hàng trục tuyến nhờ tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thu tiền và quản lý 

doanh thu, ngân hàng giảm sự quản lý trong các giao dịch thanh toán nhỏ lẻ từ các 

thẻ của khách hàng và giảm bớt sự quản lí trong các giao dịch thông qua thẻ ngân 

hàng, dễ dàng và nhanh chóng chuyển và nhận tiền vƣợt qua rào cản địa lí, xã hội 

giảm bớt lƣợng tiền mặt trong lƣu thông, góp phần ổn định lạm phát, phát triển nền 

kinh tế đất nƣớc. 

Có vẻ nhƣ ví điện tử sẽ giải quyết đƣợc vấn đề thanh toán trực tuyến vốn là 

một khâu yếu, một trong những yếu tố cản trở thƣơng mại điện tử phát triển. Và 

ngƣợc lại thƣơng mại điện tử đƣợc xem là một hệ sinh thái góp phần làm nên thành 

công cho nhiều ví điện tử. 

Thực trạng sử dụng ví điện tử tại Việt Nam 

Thị trƣờng ví điện tử ở Việt Nam hiện nay đang "bùng nổ" với sự xuất hiện 

của nhiều cái tên mới, tăng con số ví điện tử lên hơn 20 với những tiện ích đa dạng. 

Theo ƣớc tính của Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) sẽ có khoảng hơn 10 triệu ngƣời 

dùng ví điện tử ở nƣớc ta năm 2020. 

Theo thống kê của Ngân hàng nhà nƣớc, tính đến quý III/2018, 29 tổ chức 

không phải ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và 41 ngân hàng 

cung ứng dịch vụ thanh toán di động đƣợc cấp phép. Số đơn vị chấp nhận thanh 

toán bằng ví điện tử là 10.000 đơn vị. Bình quân mỗi ví chỉ tiêu 58.870 đồng (1 

tháng là 1,74 triệu đồng). Năm 2013, có 1,84 triệu ngƣời dùng ví. Đến 31/12/2018, 

cả nƣớc có 4,24 triệu ví điện tử đã đƣợc xác thực bằng liên kết với tài khoản ngân 

hàng. Bình quân doanh số giao dịch qua ví điện tử là 60 triệu/năm với giá trị 

khoảng 200.000 đồng/giao dịch. Mức tăng của giá trị thanh toán qua ví điện tử là 

161% so với năm 2017. Mức tăng của số món thanh toán qua ví điện tử quý 

III/2018 so với cùng kì 2017 là 21%. Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nƣớc, số 

ngƣời sử dụng ví điện tử tại Việt Nam sẽ đạt 10 triệu ngƣời vào năm 2020. Thị 

trƣờng ví điện tử Việt Nam đang rất sôi động do các ví có nhiều chức năng đáp ứng 
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những cầu chi tiêu đa dạng của ngƣời dùng. Theo trang phân tích dữ liệu ngƣời 

dùng Buzzmetrics, mục đích sử dụng của ngƣời dùng khá đa dạng, trải đều từ nhu 

cầu thanh toán, mua sắm hàng ngày cho đến các tiện ích sinh hoạt khó thay đổi thói 

quen ngƣời dùng hơn. 

Qua đó, cho thấy các hoạt động khuyến mại thu hút khách hàng hơn cả, 

chiếm 26% vì các điểm thanh toán liên kết với ví thƣờng có chƣơng trình giảm 

giá khi trả qua ví nhằm thúc đẩy doanh số giao dịch. Mua sắm và các kênh 

chuyển khoản, nạp tiền dùng ứng dụng cũng đƣợc ƣu tiên hơn khi nó tƣơng tự 

ngân hàng số. 

Ví điện tử giống nhƣ một “ví tiền” trên internet và đóng vai trò là một chiếc 

ví tiền mặt trong thanh toán trực tuyến, giúp ngƣời sử dụng thực hiện công việc 

thanh toán các khoản phí trên internet, gửi và chuyển tiền một cách nhanh chóng, 

đơn giản và tiết kiệm cả về thời gian tiền bạc của ngƣời sử dụng. 

 

Ngu n:  uzzmetrics 

Thách thức và cơ hội phát triển ví điện tử 

• Về cơ hội 

Thứ nhất, ví điện tử có nhiều thuận lợi phát triển tại thị trƣờng Việt Nam khi 

nƣớc ta nằm trong top 20 quốc gia có ngƣời sử dụng internet nhiều nhất. Có 

khoảng hơn 50% dân số sử dụng internet và khoảng 54% dùng smartphone. Đây là 

điều kiện thuận lợi để thanh toán trên thiết bị di động (mobile payment), thúc đẩy 

thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện. Điện thoại 
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thông minh dần trở thành thiết bị trung tâm trong tất cả giao tiếp của ngƣời tiêu 

dùng, bao gồm có các hoạt động liên quan đến mua sắm trên smartphone, chuyển 

tiền qua các dịch vụ trực tuyến, ngân hàng di động,… 

Thứ hai, nhiều ứng dụng thanh toán trên di động đã ra đời nhằm đáp ứng nhu 

cầu cho ngƣời tiêu dùng khi sử dụng ví di động. Với độ phủ rộng của điện thoại 

thông minh trên khắp cả nƣớc, nhiều doanh nghiệp đã đón bắt xu hƣớng để phát 

triển mô hình kinh doanh, đồng thời đáp ứng tính tiện lợi, an toàn khi mua sắm trên 

di động. 

Thứ ba, trong thời gian gần đây các ví điện tử tung thêm nhiều tính năng để 

phục vụ khách hàng. Ngoài việc ứng dụng công nghệ thanh toán quét QR, một số 

ví điện tử tiếp tục ứng dụng công nghệ quét AR cho phép khách hàng xem tiếp 

nhận thông tin theo cách mới mẻ, không gây nhàm chán. 

Giới chuyên gia cho rằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra 

nhiều cơ hội để phát triển thanh toán hiện đại, dễ sử dụng. Chính vì vậy, ví điện tử 

đầy tiềm năng phát triển. 

• Về thách thức 

Bên cạnh những cơ hội tốt để phát triển, ví điện tử ở Việt Nam cũng còn 

nhiều thách thức, rào cản sau: 

Thứ nhất, đó là việc lấy niềm tin của khách hàng và khiến khách hàng sử 

dụng ví. Đây là thử thách thực sự của doanh nghiệp bởi khi khách hàng trao niềm 

tin thì doanh nghiệp mới có cơ hội triển khai dịch vụ và “mời chào” những tiện ích 

của mình. 

Thứ hai, việc tham gia vào lĩnh vực này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp 

ứng đƣợc nhiều yêu cầu nhƣ khả năng kết nối cao (với ngân hàng, các công ty viễn 

thông, công ty điện, nƣớc, kho bạc, thuế,…), ngoài ra phải đầu tƣ hạ tầng kĩ thuật 

để bảo mật thông tin và cho phép thanh toán trên nhiều phƣơng tiện (máy tính, điện 

thoại di động), thông qua nhiều kênh giao dịch (dịch vụ ngân hàng qua mạng 

Internet, ngân hàng di động, thẻ thanh toán…). 

Thứ ba, với khu vực nông thôn, mục tiêu tăng thanh toán không dùng tiền 

mặt càng khó khăn vì đại bộ phận ngƣời dân chƣa có điều kiện tiếp cận với các 
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dịch vụ và tiện ích thanh toán hiện đại. Bên cạnh đó, hạ tầng thanh toán ở nông 

thôn còn yếu, thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt đã đi sâu vào tiềm thức của  

dân chúng. 

Đề xuất giải pháp 

Thứ nhất, để phát triển dịch vụ ví điện tử bền vững ngân hàng nhà nƣớc cần 

tăng cƣờng giám sát, quản lý và ban hành các văn bản pháp lý kịp thời, nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt 

động thanh toán trực tuyến qua ví điện tử. 

Thứ hai, khuyến khích các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cung cấp nhiều 

dịch vụ sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Để khuyến khích ngƣời dân sử 

dụng thẻ thanh toán, Chính phủ và doanh nghiệp cần cung cấp nhiều dịch vụ hơn 

đối với sử dụng thẻ thanh toán. Các ngân hàng thƣơng mại cần đƣa ra một chính 

sách phí hợp lí liên qua đến việc sử dụng thẻ. Tiếp tục đẩy mạnh số lƣợng POS 

phục vụ cho nhu cầu thanh toán hàng ngày của ngƣời dân. 

Thứ ba, các nhà cũng ứng dịch vụ ví điện tử cần phải đẩy mạnh cải tiến nâng 

cấp công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn cao về bảo mật thông tin, an toàn trong 

xử lí, lƣu trữ và truyền phát dữ liệu điện tử. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://vietnambiz.vn/buc-tranh-toan-canh-thi-truong-vi-dien-tu-tai-viet-nam-nhieu-

co-hoi-va-thach-thuc-20190617104750752.htm 

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/khac-che-rui-ro-khi-thanh-toan-qua-vi-dien-tu-

313213.html 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dau-la-rao-can-trong-viec-phat-trien-vi-dien-tu-

20190719163827756.htm 

http://thoibaonganhang.vn/thanh-toan-dien-tu-cuoc-choi-day-thach-thuc-

73380.html 
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Tác động của tiền mã hóa Libra  

đến chính sách tài chính tiền tệ toàn cầu 

và một số kiến nghị đối với Việt Nam 

Lê Thị Huyền - CQ55/08.03 

ibra là đồng tiền mã hoá (cryptocurrency) đƣợc phát triển dựa trên sáng 

kiến của Facebook với sứ mệnh giúp hệ thống tiền tệ và hạ tầng tài chính 

đơn giản hơn để trao quyền quyết định cho hàng tỷ ngƣời dùng toàn cầu. 

Đƣợc giới thiệu ngày 18/6/2019 bởi Facebook và 27 tổ chức đồng sáng lập 

khác, Libra là tên gọi của một đồng tiền điện tử, đƣợc tạo ra từ khối chuỗi 

(blockchain), đƣợc cho là có mức độ biến động thấp, độ an toàn cao hơn so với các 

đồng tiền kỹ thuật số hiện nay (nhƣ Bitcoin, Etherum…), ra đời với mục đích tạo ra 

một hạ tầng tài chính và tiền tệ toàn cầu đơn giản, dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho 

hàng tỷ ngƣời. 

Theo Sách trắng về Libra (gọi tắt là Sách trắng), dự án này hƣớng đến việc 

tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện hơn, với mục tiêu ban đầu là giải quyết nhu 

cầu của những cá nhân (đƣợc đánh giá là nghèo hơn nhƣng lại đang phải chi trả 

nhiều hơn cho các dịch vụ tài chính và khoảng 1,7 tỷ ngƣời trƣởng thành trên toàn 

cầu hiện không đƣợc tiếp cận với dịch vụ ngân hàng truyền thống, cũng nhƣ những 

ngƣời đang và sẽ dùng facebook) và một số doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham gia 

kinh doanh, quảng cáo trên facebook. Nhƣ vậy, có thể hình dung, nếu đƣợc cộng 

đồng và các nhà quản lý chấp nhận, số lƣợng khách hàng sử dụng đồng tiền này để 

giao dịch thanh toán (và có thể nhiều mục đích khác) trên toàn cầu có thể lên đến 

trên 2 tỷ ngƣời. 

Ba thành phần chính cấu tạo nên hệ thống tài chính toàn cầu của Libra bao 

gồm: (i) Xây dựng trên nền tảng blockchain bảo mật, có khả năng mở rộng và đáng 

tin cậy; (ii) Đồng Libra đƣợc bảo đảm bằng một kho dự trữ tài sản (quỹ tiền tệ); 

(iii) Đồng Libra đƣợc kiểm soát bởi một Hiệp hội độc lập phi lợi nhuận - Libra 

Association, có nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái. 

L 
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Nền tảng Blockchain của Libra là mã nguồn mở, đƣợc thiết kế với mục đích 

cho phép bất cứ ai cũng có thể phát triển các ứng dụng tài chính trên nền tảng này. 

Đồng Libra có giá trị đƣợc gắn với một quỹ tiền gửi ngân hàng và chứng khoán 

chính phủ ngắn hạn cho một loạt các loại tiền tệ quốc tế ổn định trong lịch sử, bao 

gồm đồng USD, Bảng Anh, EURO, Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật. Đƣợc điều hành 

bởi Hiệp hội Libra, Hiệp hội có nhiệm vụ duy trì quỹ tài sản này và có thể thay đổi 

số dƣ của các thành phần nếu cần thiết để bù đắp biến động giá lớn ở bất kỳ một 

ngoại tệ nào để giá trị của một Libra luôn ổn định. 

Cơ chế hoạt động của Libra: khách hàng dùng nội tệ (hoặc ngoại tệ mạnh nhƣ 

USD, EUR, GBP, JPY…) mua Libra, rồi dùng số Libra đó để trả tiền mua hàng 

hóa/dịch vụ (chủ yếu online); số Libra còn thừa có thể đƣợc đổi lại bằng một trong 

số tiền tệ mạnh. Các giao dịch này đƣợc thực hiện trên nền tảng chuỗi khối Libra, 

với tốc độ rất nhanh (1000 giao dịch/giây so với 7 giao dịch/giây của Bitcoin, theo 

Facebook). Các Libra đƣợc lƣu trữ trên ví điện tử Calibra (công ty con của 

Facebook). Ví Calibra này còn có chức năng tách biệt thông tin, dữ liệu giao dịch 

thanh toán bằng đồng Libra với dữ liệu thông thƣờng của Facebook, cũng đƣợc cho 

là một tấm đệm khác cho tính thừa nhận. 

Triển vọng đồng Libra trong tương lai 

Mặc dù về mặt ý tƣởng, đồng Libra đang cố gắng giải quyết các vấn đề của 

các đồng tiền điện tử trƣớc đây, song về mặt kỹ thuật, đồng Libra chƣa thực sự có 

quá nhiều điểm nổi bật và dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi đi vào 

hoạt động. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Libra nhận đƣợc nhiều sự quan tâm 

chính là vì triển vọng trở thành một phƣơng tiện thanh toán xuyên biên giới khởi 

nguồn từ mạng lƣới ngƣời dùng Facebook hiện nay và các dịch vụ đi kèm của các 

thành viên sáng lập ban đầu. Facebook hiện có 2,4 tỷ ngƣời dùng, gấp gần 70 lần số 

ngƣời hiện đang có ví tiền mã hóa (35 triệu, theo Statista). Trong số 2,4 tỷ ngƣời 

này bao gồm cả những ngƣời đã có hoặc chƣa có tài khoản ngân hàng. Nhƣng nếu 

cộng số ngƣời dùng facebook và những ngƣời không dùng facebook, chƣa có tài 

khoản ngân hàng, và nếu đƣợc cộng đồng, nhà quản lý chấp nhận, số ngƣời dùng 

đồng Libra sẽ ít nhất là trên 2,4 tỷ ngƣời trong tƣơng lai. 

Ngoài ra, trƣớc mắt, Libra sẽ chủ yếu hƣớng đến phân khúc khách hàng cá 

nhân, đặc biệt là nền tảng khách hàng của các thành viên sáng lập, song cũng 

không có gì đảm bảo Libra không thể cạnh tranh với SWIFT, hay Western Union, 
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Money Gram trong việc trở thành trung gian giữa các tổ chức tài chính, một khi nó 

chứng minh đƣợc tính thuận tiện, an toàn, bảo mật và mức chi phí thấp hơn. Bên 

cạnh đó, Facebook cũng mong muốn xây dựng một hệ sinh thái, trong đó, chuỗi 

khối Libra trở thành nền tảng cho các ứng dụng khác bởi đây là chuỗi khối có mã 

nguồn mở, bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể xây dựng các ứng dụng hoạt động 

với nó bằng ngôn ngữ mã hóa Move. Khi đó, sẽ có một số đối tƣợng khách hàng 

khác nhƣ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp thƣơng mại điện tử… có thể 

tham gia. 

Ở thời điểm hiện tại, các giao dịch trực tuyến trên Facebook và các nền tảng 

nhƣ eBay, Uber hay Lyft đã rất lớn. Riêng Facebook, eBay, Uber và Spotify có 

tổng doanh thu hằng năm lên tới 42 tỷ USD. Ngoài những giao dịch bề nổi của các 

công ty này, thí dụ nhƣ kinh doanh quảng cáo, mua bán đấu giá trực tuyến, gọi xe 

hay mua bài hát, các công ty này còn có các dịch vụ hiện nay còn đang ở góc khuất. 

Thí dụ nhƣ trên Facebook, ngƣời dùng có thể đăng tải video cá nhân và thu hút 

ngƣời hâm mộ. Ngƣời hâm mộ có thể mua “sao” của Facebook để tặng cho các 

video và chủ video từ đó quy đổi “sao” ngƣợc lại thành tiền. Đây là một dạng hoạt 

động kinh tế trên nền tảng Facebook - khác với việc mua bán giao dịch trực tiếp 

dịch vụ do Facebook cung cấp. 

Tác động của đồng Libra đối với thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu 

Nếu đồng Libra thực sự đi vào hoạt động, sự phát triển của nó cùng hệ sinh 

thái sẽ có những tác động lớn đến kinh tế và thị trƣờng tài chính, tiền tệ toàn cầu: 

Một là, đồng Libra có thể hỗ trợ phổ cập tài chính (financial inclusion), đƣa 

dịch vụ tài chính đến các đối tƣợng không tiếp xúc với dịch vụ ngân hàng chính 

thống (underbanked và unbanked). Với 2.4 tỷ ngƣời dùng hoạt động hàng tháng, 

Facebook có cơ hội rất lớn để cung cấp các dịch vụ thanh toán cho nền tảng ngƣời 

dùng của mình. Ngoài ra, với tham vọng cung cấp nền tảng để các nhà phát triển 

ứng dụng, các bên thứ ba có thể phát triển sản phẩm tài chính trên mạng lƣới Libra, 

ngƣời dùng sẽ đƣợc tiếp cận với các dịch vụ tài chính nhanh chóng và tiện lợi hơn. 

Hai là, Libra có thể tác động tới sự vận hành hiệu quả của hệ thống thanh 

toán và niềm tin của ngƣời tiêu dùng. Về cơ bản, sự phát triển tiền kỹ thuật số tạo 

ra phƣơng tiện, công cụ và đồng tiền thanh toán trên nền tảng công nghệ cao; qua 

đó góp phần giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính... Tuy nhiên, ƣu 

điểm này chỉ có thể phát huy nếu tiền kỹ thuật số và công nghệ đi kèm là sản phẩm, 
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dịch vụ đáng tin cậy và đƣợc đại đa số ngƣời sử dụng chấp nhận. Những thất bại 

liên quan đến đồng Libra có thể làm suy giảm niềm tin của ngƣời tiêu dùng vào các 

hệ thống thanh toán điện tử nói chung và đồng Libra nói riêng, trong khi khả năng 

chuyển đổi trở lại các phƣơng tiện thanh toán truyền thống khó có thể thực hiện 

đƣợc ngay. 

Ba là, sự xuất hiện của đồng Libra làm tăng thách thức đối với phòng ngừa 

rửa tiền và tội phạm. Quản lý không tốt những rủi ro nêu trên có thể khiến đồng 

Libra dễ bị giả mạo, gian lận và dẫn tới các yêu cầu bồi thƣờng không đƣợc hỗ trợ 

bởi các tài sản sẵn có của các tổ chức phát hành. Trong bối cảnh công nghệ đang 

phát triển rất nhanh thì nguy cơ về tội phạm mạng, giả mạo và gian lận khó có thể 

bị loại trừ. 

Bốn là, tác động đối với các trung gian tài chính, Fintech và ví điện tử viễn 

thông: Tiền Libra có thể đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của các tổ chức trung gian 

tài chính, Fintech và ví điện tử viễn thông vì các cá nhân có thể giao dịch trực tiếp 

với nhau với chi phí thấp và nhanh chóng dựa trên nền tảng chuỗi khối Libra và các 

apps đi kèm. Mặt khác, việc các quốc gia có chính sách cấm đoán các đồng tiền kỹ 

thuật số nói chung và đồng Libra nói riêng sẽ tạo ra rủi ro cho các tổ chức trung 

gian tài chính, Fintech nếu chấp nhận chúng. 

Năm là, đồng Libra có tác động đối với chính sách của ngân hàng Trung 

Ƣơng và cơ quan quản lý của các quốc gia. Khi việc sử dụng tiền kỹ thuật số nói 

chung và đồng Libra nói riêng ngày càng tăng sẽ có tác động đến hệ thống thanh 

toán nhƣ nêu trên, đến lƣợng cung tiền, đến phân giao trách nhiệm quản lý, giám 

sát và xử lý rủi ro hệ thống, rủi ro lan truyền, nếu sự cố xảy ra. Ngoài ra, nhiều 

chuyên gia chỉ ra rằng việc sử dụng tiền kỹ thuật số có thể dẫn đến những tổn thất 

ngân sách do trốn thuế, rửa tiền, hoặc do chƣa có cách thức đánh thuế phù hợp… 

Một số kiến nghị đối với Việt Nam 

Việt Nam chắc chắn là một thị trƣờng tiềm năng của Facebook. Với 55 triệu 

ngƣời sử dụng tính đến tháng 4/2019, Việt Nam nằm trong top 7 thị trƣờng cần 

đƣợc quan tâm nhất của Facebook. Nhƣ vậy, khi Libra đƣợc đƣa vào sử dụng, 

Facebook sẽ chủ động kiến tạo các dịch vụ hƣớng tới ngƣời sử dụng của Việt Nam. 

Ngƣời dùng sẽ dễ dàng “kiếm” và “tiêu” Libra trên nền tảng không gian mạng. Câu 

hỏi đặt ra là Việt Nam nên phản ứng ra sao và các kịch bản có thể xảy đến là gì? 



45 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 02/2020 

  

Việc chấp nhận đồng tiền Libra trong giai đoạn này có thể là chƣa phù hợp 

đối với thực tiễn ở Việt Nam, tuy nhiên, cũng không thể đi ngƣợc lại với xu thế, 

với yêu cầu thực tiễn là cấm tuyệt đối sử dụng đồng tiền này. Một số kiến nghị đối 

với Việt Nam nhƣ sau. 

Thứ nhất, từ kinh nghiệm quốc tế, đến nay có thể thấy việc quản lý tiền kỹ 

thuật số nói chung và đồng Libra nói riêng (nếu đồng tiền này đi vào hoạt động) 

của Việt Nam nên theo hƣớng thận trọng, có quan sát và vận dụng. Các tổ chức, cá 

nhân tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, tiền kỹ thuật số cần phải 

đƣợc cấp phép theo tiêu chuẩn nhất định. Hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên 

cần phải thƣờng xuyên đƣợc giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch. 

Thứ hai, nền tảng công nghệ chuỗi khối (blockchain) là một xu thế và sẽ 

đƣợc ứng dụng rộng rãi do nhiều ƣu điểm của công nghệ này. Vì vậy, NHNN, Bộ 

tài chính, các bộ, ngành theo lĩnh vực của mình và các tổ chức tài chính, trung gian 

thanh toán, doanh nghiệp công nghệ… cần sớm tìm hiểu, tiếp cận, xây dựng hành 

lang pháp lý (gồm cả dạng thí điểm - sandbox) để ngƣời dân, tổ chức, doanh nghiệp 

của Việt Nam có thể ứng dụng, khai thác và kiểm soát rủi ro nền tảng công nghệ 

khối chuỗi này. 

Thứ ba, các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng và nhất 

quán thực thi chiến lƣợc tổng thể về hệ thống thanh toán quốc gia (Việt Nam đã có 

một số đề án nhƣng khá rời rạc, thiếu nhất quán, đồng bộ, thiếu cập nhật); trong đó, 

thanh toán không tiền mặt cần có đột phá. Đồng thời, các bộ, ngành liên quan cần 

phối hợp quản lý các giao dịch thanh toán, chuyển tiền (gồm cả tiền kỹ thuật số) 

xuyên biên giới nhằm đảm bảo cam kết hội nhập, mở cửa, nhƣng vẫn kiểm soát 

đƣợc rủi ro. 

Thứ tư, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của 

việc xuất hiện đồng Libra này; từ đó có phƣơng án về cách tiếp cận, ứng xử và kịch 

bản quản lý, giám sát phù hợp. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://blogtienao.com/libra-la-gi-nhung-dieu-ban-can-biet-ve-dong-libra-cua-

facebook-phan-2/ 

https://saigondautu.com.vn/tai-chinh/libra-va-bai-toan-quan-ly-71041.html 
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Sự hồi sinh của mô hình kinh doanh  

trà chanh - Thực trạng và giải pháp 

phát triển lâu dài 

Ngô Thị Thu H ng - CQ55/21.05.CLC 

Bùi Thị Tuyết Trang - CQ55/21.06.CLC 

rong khi xu thế trà sữa đang có dấu hiệu bão hòa thì các thƣơng hiệu nhƣ 

Bụi Phố, Chill, Layla,… lại bùng nổ với mô hình kinh doanh trà chanh. 

Không phải thức uống mới lạ hay cầu kì, gần nhƣ biến mất trên thị trƣờng 

nhiều năm, gần đây trà chanh đã hồi sinh và tạo cơn sốt nửa cuối năm 

2019. Vậy xu hƣớng trà chanh quay trở lại với những nét khác biệt gì? Và làm thế 

nào để trà chanh lần nữa khẳng định đƣợc sức hút của mình, đồng thời ngƣời kinh 

doanh trà chanh cần làm gì để phát triển lâu bền mô hình này trên thị trƣờng đồ 

uống đầy tính cạnh tranh nhƣ hiện nay? 

Đặc điểm của mô hình kinh doanh trà chanh hiện nay 

- Đối tượng khách hàng đa dạng 

Nếu thị trƣờng trà sữa tập trung chủ yếu vào giới trẻ, đặc biệt là nữ giới trong 

độ tuổi từ 15 đến 25, thì các quán trà chanh với mức giá đồ uống dao động 10.000 - 

30.000 đồng dễ thu hút mọi đối tƣợng khách hàng, bao gồm cả nam và nữ từ học 

sinh, sinh viên, đến những ngƣời đã đi làm hay thậm chí là lứa tuổi trung niên. Có 

thể nói, so với trà sữa, cà phê,… thì trà chanh có mức giá thấp hơn, địa điểm phổ 

biến, cũng nhƣ phân khúc khách hàng đa dạng hơn. 

-  h ng gian và thiết kế độc đáo 

Các tiệm trà chanh thƣờng hƣớng tới không gian mở, thông thoáng, phù hợp 

cho khách hàng theo nhóm và tập trung sử dụng những nội thất đơn giản, nhỏ gọn 

nhƣ bàn sắt, khay đựng trà, ghế nhựa,… giúp mang lại cảm giác bình dân, thoải 

mái, đồng thời tiết kiệm diện tích và chi phí. Bên cạnh đó, việc kết hợp hai yếu tố 

truyền thống và hiện đại thông qua sử dụng tranh ảnh mang đậm màu sắc thôn quê 

và đối lập là hiệu ứng đèn led tạo cảm giác lung linh cũng là ƣu tiên hàng đầu của 

các quán trà chanh. 

T 
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- Vốn đầu tư thấp 

Để một quán trà sữa có thể đi vào hoạt động, chủ cửa hàng cần tới ít nhất 1 đến 

2 tỉ đồng để đầu tƣ vào nguyên vật liệu, trang thiết bị, chi phí mặt bằng đẹp và chi 

phí quảng cáo đắt đỏ, ngƣợc lại, một cửa hàng trà chanh không cầu kì trong thiết kế 

hay thực đơn đồ uống, khách hàng của chuỗi trà chanh cũng không yêu cầu cao cấp 

trong không gian ngồi, đơn giản là chỉ cần một không gian đúng chất để bạn bè có 

thể quây quần trò chuyện với nhau. Thế nên, số vốn bỏ ra để mở một cửa hàng trà 

chanh thƣờng rơi vào khoảng vài chục triệu đến 100 - 200 triệu đồng, rõ ràng chi phí 

này thấp hơn rất nhiều so với những mô hình cao cấp nhƣ cà phê hay trà sữa. 

-  h  năng thu h i vốn nhanh, ngu n lợi nhu n hấp d n 

Dựa trên nhu cầu cực cao của mọi lứa tuổi đặc biệt là giới trẻ hiện nay đều 

cần một không gian gần gũi và bình dân để tụ tập bạn bè thƣờng ngày. Chính vì 

vậy, nguồn lợi nhuận đem lại cho các tiệm trà chanh cũng không hề thấp. Một phép 

toán đơn giản có thể thấy, với mỗi cốc trà chanh có nguyên liệu gốc chỉ giá khoảng 

3.000 đồng, ngƣời bán có thể bán đƣợc tới gấp 4 lần giá và thu về 12.000 đồng/cốc 

với mức giá thấp nhất, với một lƣợng khách tấp nập vào mỗi tối và con số ƣớc tính 

khoảng 500 cốc đã đƣợc bán ra thu về doanh thu 6.000.000 đồng mỗi ngày chƣa kể 

tới những đồ uống có mức giá cao hơn và các đồ ăn vặt khác nhƣ hƣớng dƣơng, gà 

khô,… Từ đây, sau khi đã trừ hết các khoản chi phí thì trung bình một quán trà 

chanh vỉa hè có thể thu về mức lợi nhuận từ 60-80 triệu đồng. 

Sự hồi sinh của mô hình kinh doanh trà chanh 

Hình thức kinh doanh trà chanh, trà đá vỉa hè đã tồn tại hàng chục năm nay. 

Vào khoảng năm 2012, “trà chanh vỉa hè” cũng đã trở thành một trào lƣu rất thịnh 

hành khi mô hình kinh doanh trà chanh len lỏi trở thành món đồ uống đƣợc ƣa 

chuộng từ khu phố chật hẹp tới đƣờng lớn và đến những vỉa hè. Tuy nhiên, do 

nhiều bất cập nhƣ chỗ ngồi chật chội, dịch vụ thiếu thốn, không đảm bảo vệ sinh, 

làm mất mỹ quan và ảnh hƣởng đến trật tự công cộng, phƣơng thức kinh doanh còn 

mang tính tự phát, chƣa có sự đầu tƣ bài bản, thêm vào đó là sự gia nhập của những 

thức uống mới vào thị trƣờng Việt Nam, trong đó phải kể đến trà sữa (một loại đồ 

uống phổ biến có nguồn gốc từ Đài Loan) làm dấy lên cơn sốt đối với giới trẻ đã 

khiến cho mô hình trà chanh vỉa hè mờ nhạt rồi dần lụi tàn. 

Vào nửa cuối năm 2019, mô hình kinh doanh trà chanh bất ngờ trở lại với 

diện mạo hoàn toàn khác. Sự phát triển của quán trà chanh không chỉ đến từ bảng 

thực đơn đồ uống có hƣơng vị đa dạng, phong phú hơn với mức giá rẻ mà còn đến 

từ không gian mở đƣợc thiết kế vô cùng trẻ trung và năng động. 
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Mô hình kinh doanh trà chanh quay trở lại, từ những quán vỉa hè, trà chanh 

đƣợc đƣa vào hệ thống pha chế bài bản hơn, không gian thƣởng thức mới - trong 

những quán rộng rãi, sạch sẽ, nhiều góc trang trí đẹp mắt, trẻ trung hơn, mới mẻ 

hơn, đảm bảo đƣợc yếu tố vệ sinh, an toàn thực phẩm, đây cũng là khác biệt và lợi 

thế của mô hình này so với quán vỉa hè. 

Đặc biệt, tốc độ nhân rộng cửa hàng nhanh chóng nhờ hình thức kinh doanh 

nhƣợng quyền khiến trà chanh giờ đây không chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn 

nhƣ Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh mà mô hình quán trà chanh còn xuất hiện các 

thƣơng hiệu trà chanh phủ sóng khắp mọi nơi, ở nhiều tỉnh thành nhƣ Bắc Giang, 

Bắc Ninh, Lào Cai… với các thƣơng hiệu nhƣ: Trà chanh Bụi phố, Tiệm trà chanh 

Chill, Tiệm trà chanh Tmore, Tiệm trà 2moro, Tiệm trà chanh Layla… Hiện tại 

thƣơng hiệu Trà chanh Bụi phố đã có hơn 300 cửa hàng; Tiệm trà chanh Chill đã có 

hơn 100 cửa hàng; Tiệm trà chanh Tmore cũng đã có hơn 170 cửa hàng trên toàn 

quốc. Còn Tiệm trà chanh 2moro mới chỉ hơn 1 tháng hoạt động, nhƣng cũng đã có 

vài chục cơ sở. 

Mô hình kinh doanh trà chanh quả thực là hƣớng rẽ mới, tiềm năng và đáng 

thử vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ thì trà chanh sẽ phải 

bƣớc vào giai đoạn bão hòa, cần có những bƣớc cải tiến để trà chanh có thể duy trì 

lâu dài. 

Để duy trì mô hình kinh doanh trà chanh lâu dài người kinh doanh cần 

thực hiện tốt những yếu tố sau: 

Thứ nhất, cần thay đổi liên tục nhằm phù hợp với thị hiếu thị trƣờng 

Muốn phát triển dài lâu và bền vững, bắt buộc các thƣơng hiệu trà chanh phải 

tự làm mới mình, cụ thể là đa dạng sản phẩm và chú trọng thiết kế không gian 

quán. Hiện nay, sản phẩm tại các quán trà chanh không chỉ đơn điệu ở trà chanh 

truyền thống nhƣ trà chanh, trà quất mà cần đƣợc tiếp tục nâng cấp mới mẻ hơn bán 

đƣợc nhiều sản phẩm khác nhƣ trà chanh matcha, trà chanh thạch đào,... thậm chí là 

kèm theo các loại đồ ăn vặt nhƣ khô gà, hƣớng dƣơng,… 

Cần có tính linh hoạt trong sản phẩm giúp các tiệm trà chanh khắc phục đƣợc 

vấn đề thời tiết nhƣ mùa đông thì đẩy mạnh các dòng đồ uống nóng tốt cho sức 

khỏe, mùa hè thì là các thức uống mát lạnh, thanh nhiệt. Nâng tầm trà chanh lên để 

đảm bảo chất lƣợng dịch vụ ở mức cao hơn nhƣng vẫn giữ đƣợc giá thành phù hợp 

với số đông. 
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Thứ hai, duy trì sản phẩm đảm bảo chất lƣợng và khác biệt 

Để kinh doanh trà chanh phát triển lâu dài thì vệ sinh an toàn thực phẩm cần 

đặt lên hàng đầu. Từ khâu chọn lựa nguyên liệu, đến khâu bảo quản, pha chế, mỗi 

quán cần đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời có các loại chứng nhận kiểm định 

chất lƣợng sản phẩm để tăng niềm tin nơi khách  hàng. Cố gắng duy trì sản phẩm 

đảm bảo chất lƣợng là cách mà những ngƣời kinh doanh trà chanh biến xu hƣớng 

thành những gì bền vững theo thời gian. 

Bên cạnh đó, thƣờng xuyên lắng nghe phản hồi từ khách hàng và thực hiện 

khảo sát để đánh giá chất lƣợng đồ uống cũng giúp quán điều chỉnh menu phù hợp, 

mang lại trải nghiệm mới cho khách, tạo đƣợc thiện cảm khi ngƣời kinh doanh thực 

sự quan tâm đến nhu cầu và mong muốn trải nghiệm của khách hàng. 

Thứ ba, áp dụng khoa học công nghệ 

Sử dụng các phần mềm quản lý định lƣợng sẽ giúp quán tiết kiệm đƣợc tối đa 

chi phí nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảo công thức chung cho các quán nhƣợng 

quyền thƣơng mại, tránh trƣờng hợp mỗi quán một vị gây ảnh hƣởng đến thƣơng 

hiệu chung. Thông qua quản lý định lƣợng, sẽ thiết lập sẵn khối lƣợng nguyên liệu 

tạo nên một cốc trà chanh là bao nhiêu, từ đó, phần mềm sẽ tự hoạt động theo số 

lƣợng nhân viên bán ra mà chất lƣợng của mỗi cốc khác nhau là không đổi. 

Quá trình vận hành đƣợc xây dựng theo quy chuẩn đồng nghĩa với việc tốc độ 

phục vụ khách hàng sẽ nhanh hơn. Khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng hơn với đội 

ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp. Giữ đƣợc thiện cảm của khách hàng là chìa 

khóa lớn nhất dẫn đến thành công của bất kì loại hình kinh doanh nào. 

Thứ tư, cần đẩy mạnh công tác truyền thông 

Việc sử dụng các trang mạng xã hội cũng là một trong những biện pháp hiệu 

quả để quảng bá thƣơng hiệu trà chanh. Ngày nay, phần lớn giới trẻ sử dụng 

Facebook, Instagram để tìm kiếm thông tin và phục vụ các hoạt động giải trí. 

Quảng cáo trên các nền tảng dịch vụ mạng xã hội giúp quán tiết kiệm chi phí, nâng 

cao khả năng tƣơng tác, tiếp cận với các đối tƣợng dễ dàng và hiệu quả hơn. Ngoài 

ra, hƣớng tới thị hiếu tiêu dùng ngày nay có xu hƣớng thích đặt đồ trực tuyến qua 

ứng dụng những chuỗi trà chanh ngoài việc đẩy mạnh mở rộng chuỗi cửa hàng cần 

có sự liên kết với các dịch vụ giao hàng nhanh nhƣ GrabFood, Goviet, Now... để có 

thể đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. 

Tài liệu tham khảo: 

https://vtv.vn/tieu-dung/kinh-doanh-tra-chanh-mo-hinh-dai-lau-hay-xu-the-nhat-thoi-

20191104114411063.htm 

 ột số website: Renews.vn, VnExpress.net, CafeF.vn, F&  Vietnam,… 
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Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh  

ở Việt Nam ứng biến với biến đổi  

khí hậu toàn cầu 

Nguyễn Quỳnh Anh - CQ56/11.08 

iến đổi khí hậu toàn cầu đang là một vấn đề nhức nhối đặt ra nhiều khó 

khăn thách thức cho các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là nền kinh tế thị 

trƣờng nhiều biến động. Việt Nam với Chiến lƣợc quốc gia về tăng 

trƣởng xanh và Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu tầm nhìn đến năm 2045 

đƣợc ban hành và thực hiện, đã thể hiện rõ quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế 

xanh gắn với phát triển bền vững đất nƣớc trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ 

của biến đổi khí hậu toàn cầu ngày một gia tăng. 

Nền kinh tế xanh là gì? 

Nền kinh tế xanh bao gồm ba trụ cột: phát triển kinh tế (các vấn đề tăng 

trƣởng kinh tế, việc làm); bền vững môi trƣờng (giảm thiểu năng lƣợng cácbon và 

mức độ suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên...); gắn kết xã hội (bảo đảm mục 

tiêu giảm nghèo, bình đẳng trƣớc các cơ hội mà nền kinh tế xanh tạo ra, đem lại 

môi trƣờng sống trong lành). 

Giữa kinh tế xanh và phát triển bền vững có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 

trong đó khái niệm kinh tế xanh ra đời sau, gắn với biến đổi khí hậu. Kinh tế xanh 

không chỉ bao gồm mục tiêu kinh tế mà quan trọng hơn, còn mở rộng cả các mục 

tiêu xã hội và môi trƣờng sinh thái. Thực chất kinh tế xanh là cách thức thể hiện 

phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trong đó nhấn mạnh nhiều tới 

khía cạnh tài nguyên môi trƣờng. Trong kinh tế xanh, tài nguyên môi trƣờng đƣợc 

xem là nhân tố có tính quyết định đến tăng trƣởng kinh tế, cải thiện chuỗi giá trị, 

đem lại sự ổn định và thịnh vƣợng lâu dài. Bền vững về tài nguyên môi trƣờng, ứng 

phó với biến đổi khí hậu đƣợc coi là tâm điểm của kinh tế xanh. 

 

B 
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Kinh tế xanh đƣợc coi là giải pháp hữu hiệu để giải bài toán vừa tăng trƣởng 

vừa bảo vệ môi trƣờng vừa nâng cao chất lƣợng cuộc sống về vật chất và tinh thần 

trong bối cảnh kinh tế “nâu” đã bộc lộ những tác động tiêu cực gây cản trở cho mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với nền kinh tế 

xanh Việt Nam 

Thế giới đang phải hứng chịu tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí 

hậu và các hình thái thời tiết cực đoan. Việt Nam là một trong những nƣớc chịu tác 

động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trên thế giới. Việt Nam nằm trong số 10 

nƣớc bị tác động nặng về nhất trong vòng 20 năm qua và là một trong 6 nƣớc chịu 

tác động lớn nhất trong 4 năm gần đây. 

Thứ nhất, về phát triển kinh tế. Nông nghiệp là ngành chịu ảnh hƣởng nặng 

nề nhất từ biến đổi khí hậu. Hiện tại nền nông nghiệp Việt Nam vẫn đang phụ 

thuộc rất nhiều vào tự nhiên. Lũ lụt và nƣớc biển dâng sẽ làm mất đất canh tác, ảnh 

hƣởng hệ sinh thái rừng, rừng ngập mặn. Tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực ven 

biển cũng sẽ làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Nhiệt độ tăng, hạn hán sẽ ảnh 

hƣởng đến sự phân bố của cây trồng, tạo điều kiện cho sâu bọ phát triển, đặc biệt 

làm giảm năng suất một cách đáng kể. 

Bên cạnh đó, khai thác lâm, thủy sản bị hạn chế. Công nghiệp trì trệ, đặc biệt 

trong công nghiệp khai khoáng. Ngành du lịch, dịch vụ bị hạn chế khả năng phát 

triển do Việt Nam có lợi thế về thiên nhiên, phát triển du lịch với những danh lam 

thắng cảnh nổi tiếng. Cơ sở hạ tầng, các khu dân cƣ và xã hội đối với biến đổi khí 

hậu nói chung là lớn hơn tại những địa điểm có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng ven 

biển, ven sông, những vùng dễ bị tác động của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan và 

các khu vực có nền kinh tế gắn liền với tài nguyên nhạy cảm với khí hậu. 

Thứ hai, về môi trƣờng. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì 

hành tinh của chúng ra đang trong thời kỳ khủng hoảng. Kể từ năm 1970, quần thể 

các loại hoang dã đã giảm khoảng 60%. Trong khi đó, tác động của con ngƣời và 

sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên tiếp tục tăng theo cấp số nhân. 

Tác động của biến đổi khí hậu lên hệ thống nƣớc ngọt chủ yếu là do sự gia 

tăng về nhiệt độ, bốc hơi nƣớc, mực nƣớc biển và biến đổi lƣợng mƣa. Nghiên cứu 
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cho thấy tình trạng thiếu nƣớc ngọt sẽ diễn ra và lan rộng. Hệ sinh thái cũng chịu 

nhiều tổn thƣơng khi khí hậu thay đổi. Một số loài cây quý hiếm có thể bị tuyệt 

chủng. Đặc biệt, đã đang và sẽ có các vụ cháy rừng xảy ra với quy mô ngày càng 

lớn khi nhiệt độ tăng lên và những đợt khô nóng trở thành thƣờng xuyên và dai 

dẳng hơn. 

Thứ ba, về xã hội. Các rủi ro dự báo do biến đổi khí hậu vào năm 2030 cho 

thấy sự gia tăng tình trạng suy dinh dƣỡng do mất an ninh lƣơng thực. Lũ lụt vùng 

ven biển cũng đƣợc dự đoán sẽ gây ra sự gia tăng lớn tỉ lệ tử vong. Những dự báo 

về bệnh dịch cũng đƣợc báo động và cả các trƣờng hợp ngộ độc thực phẩm ƣớc 

tính cũng sẽ tăng lên. Điều này sẽ không giúp thay đổi tỉ lệ nghèo đói, bên cạnh đó 

môi trƣờng sống cũng sẽ đi xuống một cách trầm trọng, mất bình đẳng xã hội là 

điểu không thể tránh khỏi. 

Một số giải pháp đề xuất 

Một là, tập trung tuyên truyền, giáo dục định hƣớng thay đổi nhận thức của 

xã hội từ nền “kinh tế nâu” (nền kinh tế chỉ chú trọng nhiều tới tăng trƣởng kinh tế 

mà chƣa quan tâm đúng mức tới vấn đề bảo vệ môi trƣờng) sang nền “kinh tế 

xanh” để tạo ra một sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Hai là, xây dựng cơ chế, chính sách cần tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới 

mô hình tăng trƣởng, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nghề, ƣu tiên phát triển các 

ngành công nghệ cao, phát thải cácbon thấp; công nghệ thân thiện môi trƣờng; sử 

dụng tiết kiệm năng lƣợng và tài nguyên, không gây ô nhiễm môi trƣờng; phục hồi 

tài nguyên và hệ sinh thái. Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nƣớc trong các lĩnh vực tài nguyên, năng lƣợng và công nghiệp nặng. 

Ba là, tăng cƣờng đầu tƣ phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh nghiên 

cứu, hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực ngành nghề phát triển kinh tế xanh nhƣ sử 

dụng năng lƣợng tái tạo, công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng 

lƣợng; định hƣớng lại đầu tƣ, hƣớng tới mức đầu tƣ khoảng 2% tổng chi ngân sách 

hằng năm cho khôi phục hệ sinh thái và bảo vệ môi trƣờng... Thay đổi mô hình và 

công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng theo hƣớng sạch hơn và thân thiện với môi 

trƣờng, dựa trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên không tái tạo lại 

đƣợc, giảm tối đa chất thải độc hại và khó phân hủy, duy trì lối sống của cá nhân và 

xã hội hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. 
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Bốn là, tiến hành cải cách lại hệ thống thuế tài nguyên và xem xét lại thuế 

môi trƣờng nhằm khuyến khích tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là 

tài nguyên quý hiếm, bảo vệ môi trƣờng, duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên. 

Bên cạnh đó, cần rà soát lại cơ chế, chính sách liên quan đến dịch vụ hệ sinh thái và 

đầu tƣ cho phát triển, gắn phát triển rừng với xóa đói giảm nghèo. 

Năm là, tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, 

huy động các nguồn lực hỗ trợ của quốc tế. Việt Nam cần đẩy mạnh việc phối hợp 

với các tổ chức quốc tế; các quốc gia; các định chế tài chính quốc tế để khắc phục 

tác động tiêu cực của thị trƣờng liên quan đến môi trƣờng, thực thi nghiêm các luật 

lệ và tiêu chuẩn quốc tế. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực rất dễ bị tổn 

thƣơng bởi biến đổi khí hậu, cần phải đƣợc quy hoạch và đầu tƣ phù hợp, hiệu quả. 

Nhƣ vậy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, phát triển kinh tế xanh là 

chìa khóa cho sự thành công, giải pháp mang tính đột phá cho sự phát triển bền 

vững của Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu: tăng trƣởng nhanh, 

bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống, coi trọng bảo vệ môi trƣờng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/viet-nam-cung-the-gioi-phat-trien-kinh-te-xanh-

ben-vung-coi-trong-bao-ve-moi-truong-4035847-v.html 

https://nhandan.com.vn/thegioi/item/41288202-bien-doi-khi-hau-se-keo-lui-tang-

truong-cua-cac-nen-kinh-te-bat-ke-giau-ngheo.html 

http://danida.vnu.edu.vn/cpis/vn/cat/36 

Thư giãn: 

CHỮ KÝ CỦA... THẦY 

Kiểm tra đầu giờ, Jonhny không thuộc bài, thầy giáo quá bực bèn phê vào sổ liên 

lạc mấy chữ: Đồ con khỉ! 

Nhận lại sổ từ tay thầy, Jonhny phụng phịu: Thưa, thầy mới k{ mà chưa cho  

điểm ạ! 
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7 bước để vươn tầm nông sản Việt  

ra thế giới 

Nguyễn Thảo Linh - CQ54/05.01 

Nguyễn Như Quỳnh - CQ55/05.04 

rong những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nƣớc ta đã có 

sự phát triển mạnh mẽ và đạt đƣợc nhiều thành tựu rất đáng tự hào. 

Những đóng góp của mặt hàng nông sản vào giá trị xuất khẩu của cả nƣớc 

liên tục tăng và tạo đƣợc những đột phá ấn tƣợng. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp 

hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Làm thế nào để nông sản Việt 

ngày càng vƣơn xa hơn ra thị trƣờng quốc tế vẫn là nỗi trăn trở Nhà nƣớc, các bộ, 

ngành, doanh nghiệp và cả những ngƣời nông dân chân chính đang nỗ lực phấn đấu 

xây dựng thƣơng hiệu cho nông sản của mình. 

Thực trạng hiện nay và những khó khăn, thách thức còn tồn tại 

Năm 2018, hạn ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt khoảng 40 tỷ USD. 

Hàng hóa nông nghiệp của Việt Nam đang đƣợc xuất khẩu sang 180 nƣớc và vùng 

lãnh thổ, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới, với 10 mặt 

hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, 6 mặt hàng đạt trên 3 tỷ USD (tôm, gỗ và sản 

phẩm gỗ, hàng rau quả, hạt điều, cà phê, gạo). Việt Nam đã tham gia và ký kết 12 

hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới (FTA) và 4 FTA dự kiến sẽ tiếp tục đƣợc 

thông qua trong thời gian tới. Đặc biệt, việc tham gia Hiệp định FTA, nhất là Hiệp 

định đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTTP) đƣợc đánh giá 

là sẽ tạo thêm nhiều cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp. Tuy nhiên, nông 

nghiệp và nông sản Việt Nam đang phải đối diện với không ít những khó khăn 

thách thức. 

Cụ thể, nông nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ, phân tán nên chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị 

trƣờng quốc tế. Thách thức, nguy cơ từ tác động của biến đổi khí hậu, môi trƣờng, 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ảnh hƣởng trực tiếp đến sản xuất trong nƣớc và 

tình hình cung cầu nông sản. 

T 



55 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 02/2020 

  

Thị trƣờng đầu ra cho nông sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hƣởng của tăng 

trƣởng kinh tế thế giới 2019 dự báo giảm và các nƣớc trên thế giới đều quay lại tập 

trung đầu tƣ cho phát triển nông nghiệp, nên các mặt hàng nông sản Việt Nam phải 

cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu. Trong khi đó, các nƣớc nhập khẩu nông sản lớn 

của Việt Nam nhƣ Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều 

gia tăng bảo hộ hàng hóa nông sản thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lƣợng 

và an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Xung đột thƣơng mại 

giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc, những bất ổn chung quanh vấn đề Brexit, những bất ổn 

địa chính trị trên thế giới cũng ảnh hƣởng tới việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

của Việt Nam. 

Trƣớc bối cảnh đó, không còn con đƣờng nào khác, ngành Nông nghiệp Việt 

Nam phải thích ứng để phát triển, liên kết đầu tƣ sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, tạo 

nên chuỗi giá trị hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trƣờng, đem lại 

hiệu quả, giúp nông dân chủ động trong khâu sản xuất, mạnh dạn đầu tƣ ứng dụng 

các tiến bộ kỹ thuật… 

Tuy nhiên, để làm đƣợc điều này, đòi hỏi cần sự chung tay, sự sâu sát của cả 

hệ thống chính trị, nhất là sự chủ động của mỗi ngƣời nông dân, doanh nghiệp, 

trong đó có sự đóng góp của các tổ chức tín dụng. 

7 bước để vươn tầm nông sản Việt ra thế giới 

Một là, khuyến khích các Hiệp hội thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận, gắn 

trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, chính quyền địa phƣơng trong việc quản lý 

đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi nhằm kiểm soát 

và có chế tài xử lý đối với tình trạng kiềm giá, ép giá… 

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo hiểm đối với cây trồng, vật nuôi 

và bảo hiểm tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, bảo hiểm năng suất, sản lƣợng… 

Ba là, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết “4 nhà”, do 

vậy, cần có các giải pháp đồng bộ để khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông 

nghiệp, liên kết với nông dân, phát triển mạnh mẽ tổ hợp tác, hợp tác xã để hỗ trợ 

nông dân, doanh nghiệp trong liên kết và tăng cƣờng sự chỉ đạo của chính quyền 

các cấp, phân định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng “Nhà” và có chế tài ràng buộc để 

giữ mối liên kết; nhất là, sự hỗ trợ trong việc kết nối ngân hàng với doanh nghiệp 

và ngƣời dân. 
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Bốn là, chính quyền địa phƣơng quan tâm, ổn định quy hoạch vùng, tiểu 

vùng ngành nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời dân trong thực hiện các 

thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất và cấp tín dụng nhƣ: 

Xúc tiến nhanh việc cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn, chuyển đổi mục đích 

quyền sử dụng đất... 

Năm là, sớm rà soát, điều chỉnh và công bố quy hoạch các vùng sản xuất 

nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, chuyên môn hóa đối với cây trồng, 

vật nuôi cho phù hợp với lợi thế cạnh tranh và sự biến đổi khí hậu. Xây dựng tiêu 

chí cụ thể cho các mô hình sản xuất công nghệ cao trong nông nghiệp, có cơ chế 

khuyến khích tƣ nhân và doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực này, đồng thời quy 

hoạch các nhà máy sản xuất, chế biến, xúc tiến thƣơng mại để mở rộng thị trƣờng 

tiêu thụ và xuất khẩu. 

Sáu là, các doanh nghiệp cần thay đổi tƣ duy tiếp cận thị trƣờng, thay đổi 

phƣơng thức giao dịch từ tiểu ngạch sang thƣơng mại chính quy, đặc biệt là đối với 

thị trƣờng Trung Quốc, bởi trong tƣơng lai, xuất khẩu chính ngạch sẽ thay thế xuất 

khẩu tiểu ngạch đối với nông sản sang quốc gia này. 

Bảy là, chính quyền địa phƣơng và các DN cần tổ chức lại sản xuất các mặt 

hàng nông sản có trọng tâm, trọng điểm, có quy mô và theo hƣớng nâng cao chất 

lƣợng; đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác mở cửa thị trƣờng đối với các mặt 

hàng có tiềm năng xuất khẩu theo hƣớng xác định rõ mặt hàng ƣu tiên, thị trƣờng 

ƣu tiên. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-07-02/can-nhan-dien-ro-

co-hoi-thach-thuc-de-nong-san-viet-cat-canh-73405.aspx 

https://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-uu-tien-dung-hang-viet-tang-suc-canh-tranh-

cho-nong-san/586070.vnp 

http://iasvn.org/homepage/Bo-truong-Nguyen-Xuan-Cuong-3-thach-thuc-khien-

xuat-khau-nong-san-sang-Trung-Quoc-giam-12526.html 

https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-se-duoc-uu-tien-toi-da-

ve-von-75316.html 
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Lần đầu Việt Nam đạt giải  

gạo ngon nhất thế giới:  

Thực trạng, cơ hội và thách thức 

Nguyễn Thị Huyền Trang - CQ55/11.12 

gày 12/11/2019, giống gạo ST25 của Việt Nam đã vinh dự đƣợc trao giải 

“Gạo ngon Nhất thế giới” tại cuộc thi World’s Best Rice, do The Rice 

Trader tổ chức tại Philippines. World’s Best Rice năm nay nằm trong 

khuôn khổ Hội nghị thƣơng mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ 

ngày 10 - 13/11/2019. Xuất sắc vƣợt qua sản phẩm gạo của Thái Lan và 

Campuchia, gạo ST25 của Việt Nam đã đƣợc bình chọn là gạo ngon nhất thế giới 

2019. Đây là lần đầu tiên sản phẩm gạo Việt Nam đạt giải thƣởng cao nhất trong 

vòng 10 năm giải thƣởng này đƣợc tổ chức. 

1. Thực trạng gạo ST25 của Việt Nam 

Gạo ST25 thuộc dòng lúa thơm ST gồm nhiều giống khác nhau do kỹ sƣ Anh 

hùng Lao động Hồ Quang Cua (tỉnh Sóc Trăng) cùng với các cộng sự lai tạo và cải 

tiến trong nhiều năm qua. Việc lai tạo giống đƣợc tiến hành từ năm 2002, sau khi 

đã thu thập đƣợc tƣơng đối đủ giống bố và mẹ từ Đài Loan, Bangladesh, Viện 

nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Thái Lan, Bắc bộ, Nam bộ,… Cho đến năm 2004 

mới có tổ hợp lai chọn ra con giống tốt và phóng thích năm 2009, sau đó xuất sắc 

đạt giải “Bông lúa vàng”. Năm 2008, hai tổ hợp lai mới đƣợc thực hiện chọn, đến 

năm 2014 thì ổn định và khảo nghiệm, rồi đến năm 2016 xong. Cuối năm 2017, 

giống lúa ST24 lọt vào Top 3 thế giới trong một sự kiện tổ chức ở Macau (Trung 

Quốc). Năm 2019, giống lúa ST24, ST25 đƣợc Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam 

(VFA) tuyển chọn dự thi quốc tế lần thứ 11 ở Manila, Philippines và cả 2 cùng lọt 

vào top đầu thế giới và Ban giám khảo quyết định lựa chọn ST25 để trao giải “Gạo 

ngon Nhất thế giới” tại cuộc thi World’s Best Rice. 

Tại tỉnh Sóc Trăng, từ năm 2013 đã điều chỉnh quy hoạch và xây dựng đề án 

sản xuất lúa đặc sản. Đến nay, hơn 50% diện tích đất trồng lúa của tỉnh đã đƣợc 

N 
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chuyển đổi bằng các giống lúa chất lƣợng cao. Do giống lúa ST25 đang trong quá 

trình chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét các thủ tục công nhận nên 

vẫn chƣa sẵn sàng đƣa ra sản xuất và nhân giống đại trà. Sắp tới, giống lúa này 

cũng đƣợc “ƣu ái” phát triển theo hƣớng sản xuất hữu cơ tại các tỉnh Sóc Trăng, An 

Giang và 1 số tỉnh khác thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại giống gạo ST24 

đang đƣợc tiêu thụ khá cao trên thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng rất chờ đợi “Gạo 

ngon Nhất thế giới” đƣợc bán ra. 

2. Cơ hội cho thương hiệu gạo và ngành Nông nghiệp của Việt Nam 

Sự kiện gạo ST25 của Việt Nam đạt giải “Gạo ngon Nhất thế giới” tại cuộc 

thi World’s Best Rice với những đặc điểm nổi trội đã mở ra cơ hội Vàng để phát 

triển và khẳng định thƣơng hiệu gạo nói riêng và ngành Nông nghiệp Việt Nam 

nói chung. 

Thứ nhất, gạo ST25 có những đặc điểm chất lƣợng nổi bật hơn các loại gạo 

trƣớc đây. Hạt gạo dài, trắng trong, mềm dẻo, không bạc bụng. Khi nấu chỉ cần ít 

nƣớc nhƣng cơm vẫn dẻo thơm, hƣơng vị rất thu hút. Đặc biệt, loại gạo này có hàm 

lƣợng đạm cao, đủ chất dinh dƣỡng cần thiết, phù hợp với ngƣời già và trẻ em. Gạo 

ST đƣợc sản xuất theo quy trình gạo sạch và chế biến theo dây chuyền hiện đại với 

công nghệ của Thụy Sĩ, với mục tiêu 3 không: không hàm lƣợng (Cadimi, 

aflatoxin); không dƣ lƣợng thuốc trừ sâu, diệt cỏ; không dùng hóa chất tạo mùi. 

Thứ hai, về đặc tính, ST25 là giống lúa cứng và cao cây (110 - 115 cm), lá 

xanh bền, lâu tàn nên nuôi hạt rất tốt, thân cứng nên bón phân cân đối không đổ 

ngã. Nó chịu phèn, đất mặn tốt nên có thể trồng ở đất đồng hoặc luân canh. 

Thứ ba, đây là giống lúa ngắn ngày, có tính chống sâu bệnh hơn hẳn so với 

một số giống lúa khác, không bị nhiễm các bệnh sọc trong, đạo ôn lá và khoan cổ 

bông. So với các giống gạo quốc tế, ƣu điểm của ST25 là giống cao sản, có thể 

trồng 2 đến 3 vụ, trong khi gạo thơm Thái chỉ trồng đƣợc một vụ vì là múa mùa dài 

ngày. Trong điều kiện thời tiết tốt, năng suất ST25 có thể đạt 8,5 tấn/ha, trung bình 

đạt khoảng 6 đến 7 tấn/ha. 

Thứ tư, gạo ST25 đƣợc công nhận là “Gạo ngon Nhất thế giới” có ý nghĩa rất 

lớn đối với công tác lai tạo giống, mở ra cơ hội “vàng” để xây dựng thƣơng hiệu 

cho lúa gạo nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Nó một lần nữa 
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khẳng định Việt Nam đã qua thời kỳ xuất khẩu gạo theo số lƣợng, hƣớng đến xuất 

khẩu gạo chất lƣợng, có hàm lƣợng dinh dƣỡng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. Nhiều chuyên gia nông nghiệp tỏ ra lạc quan, nếu xây dựng đƣợc 

thƣơng hiệu, có kế hoạch bài bản và lâu dài cho sản xuất và xuất khẩu gạo thì gạo 

Việt Nam “có thể quyết định đƣợc giá gạo thế giới”. Sự kiện này không chỉ góp 

phần nâng cao uy tín của gạo Việt Nam trên trƣờng quốc tế mà còn là động lực để 

các địa phƣơng, doanh nghiệp và nông dân đầu tƣ vào sản xuất gạo chất lƣợng cao 

và các ngành khác. 

3. Thách thức 

Thứ nhất, sau khi gạo ST25 đƣợc vinh danh chẳng bao lâu, thị trƣờng trong 

nƣớc đã xuất hiện tràn lan gạo ST25 giả. Hiện nay, do sức hút khá mạnh của gạo 

ST25 nên nhiều ngƣời tiêu dùng rất hoang mang, khó phân biệt và đã mua phải loại 

gạo giả với giá đắt hơn và chất lƣợng gạo kém. Nếu nhƣ trƣờng hợp này không 

đƣợc ngăn chặn thì không lâu nữa thƣơng hiệu gạo này sẽ bị giảm uy tín. 

Thứ hai, không thể phủ nhận kỳ tích của gạo Việt Nam qua 30 năm đổi mới. 

Nhƣng kỳ tích đã qua không phải là một đảm bảo chắc chắn cho thành công trong 

thời gian tới. Hạt gạo Việt với chính sách và đối sách xuất khẩu “phập phù”, đang 

mất dần lợi thế. 

Thứ ba, việc định ra các phân khúc thị trƣờng tiêu thụ bao gồm xuất khẩu và 

nội địa tƣơng ứng là rất quan trọng, phải có công cụ truy xuất nguồn gốc, bảo vệ 

các thƣơng hiệu gạo uy tín, chất lƣợng. Hiện nay, một mặt là do nhu cầu thực tiễn 

khách quan của ngƣời tiêu dùng trong nƣớc muốn đƣợc thƣởng thức sản phầm chất 

lƣợng do chính ngƣời Việt tạo ra đƣợc thế giới công nhận, mặt khác xuất khẩu để 

khẳng định vị thế của gạo Việt Nam trên trƣờng quốc tế. 

Thứ tư, đƣa công nghệ mới, hiện đại vào tất cả các khâu nhƣ sản xuất, thu 

hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Trong 

thời đại công nghệ và với quy mô sản xuất lớn thì việc áp dụng các máy móc, thiết 

bị tiên tiến là rất cần thiết. Bà con nông dân cần đƣợc tập hợp lại cùng với các 

doanh nghiệp đủ mạnh phát triển sản xuất theo các chuỗi giá trị đƣợc quản lý từ 

đầu vào đến đầu ra. Phải kiểm soát đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng gạo từ sản xuất, chế 

biến đến các kênh phân phối bằng pháp luật và chất lƣợng quản lí. 
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Thứ năm, sức ép cạnh tranh của gạo ST25 với các loại gạo khác trong nƣớc 

và thế giới. Do mức độ ảnh hƣởng của loại gạo này với ngƣời tiêu dùng nên nhiều 

cơ sở đã cạnh tranh không lành mạnh, làm giả chất lƣợng, giả bao bì gây giảm chất 

lƣợng và mất uy tín của thƣơng hiệu “Gạo ngon Nhất thế giới”. Bên cạnh đó, các 

nƣớc trên thế giới ngày càng tìm, sản xuất nhiều loại gạo khác để bán ra thị trƣờng. 

Kết luận: Lần đầu tiên Việt Nam đạt giải “Gạo ngon Nhất thế giới” tại cuộc 

thi World’s Best Rice, do The Rice Trader tổ chức tại Philippines. Đó là thành quả 

và là câu trả lời cho sự cố gắng nghiên cứu miệt mài không ngừng nghỉ, tâm huyết 

khoảng 20 năm của kỹ sƣ Hồ Quang Cua và các cộng sự. Gạo ST25 đã làm rạng 

danh Việt Nam trên thị trƣờng gạo thế giới và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối 

với những nỗ lực của ngành nông nghiệp, đồng thời tạo đà để ngƣời nông dân có 

thêm động lực sản xuât ra nhiều gạo chất lƣợng cao trong thời gian tới. Xây dựng 

thƣơng hiệu cho gạo Việt là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ. Việt Nam cần làm 

thƣơng hiệu cho gạo, bao gồm cả thƣơng hiệu quốc gia, thƣơng hiệu vùng miền và 

thƣơng hiệu doanh nghiệp. Khi đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu thì phải nỗ lực 

chung tay giữ gìn và bảo vệ đƣợc thƣơng hiệu gạo Việt. 

 

 

Tài liệu tham khảo: 

 hen thưởng nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt gi i gạo ngon nhất thế giới - 

Hữu Đức: https://baotuoitre.com/khen-thuong-nhom-nghien-cuu-giong-lua-st25-dat-giai-

gao-ngon-nhat-the-gioi/ 

Sau “đăng quang” quán quân ngon nhất thế giới, gạo ST25 Việt Nam “cháy hàng”- 

Thy Huệ: http://cafebiz.vn/sau-dang-quang-quan-quan-ngon-nhat-the-gioi-gao-st25-viet-

nam-chay-hang-20191116093044734.chn 

“Gạo ngon nhất thế giới” - cơ hội vàng cho hạt ngọc đ ng bằng - Theo báo Vĩnh 

Long: http://tintucmientay.com.vn/gao-ngon-nhat-the-gioi-co-hoi-vang-cho-hat-ngoc-dong 

-bang-a258721.html 
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Người trồng mía liên tục kêu cứu -  

Lối đi nào cho ngành mía đường  

Việt Nam? 

Nguyễn Thị Thu H ng - CQ56/21.05CLC 

gành mía đƣờng của Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách 

thức rất lớn từ gian lận thƣơng mại, buôn lậu, biến đổi khí hậu, đặc biệt 

là việc gia nhập và thực thi Hiệp định ATIGA theo lộ trình từ đầu năm 

2020 tới. Chính vì vậy, để ngành mía đƣờng có thể tồn tại và phát triển, đảm bảo 

sinh kế cho nông dân trồng mía, cần có giải pháp chống buôn lậu đƣờng cát hiệu 

quả, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh cho đƣờng sản xuất trong nƣớc 

và đƣờng nhập khẩu. 

1. Ngành mía đường lao đao 

Đầu tháng 7, Công ty CP Mía đƣờng Cần Thơ (CASUCO) gửi công văn đến 

lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về việc tạm ngừng sản xuất Nhà máy Đƣờng Vị Thanh - 1 

trong nhà 2 nhà máy đƣờng của công ty trên địa bàn tỉnh. Với thông báo này, 

CASUCO đã làm dày hơn danh sách các nhà máy mía đƣờng ngƣng hoạt động 

trong thời gian qua. Nguyên nhân đóng cửa đƣợc đƣa ra là do sản xuất mía đƣờng 

không còn hiệu quả, thua lỗ liên tục; ngƣời trồng mía không còn quan tâm chăm 

sóc dẫn đến giảm năng suất, chất lƣợng hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác nên 

không đủ nguyên liệu cho nhà máy sản xuất. Dù tạm đóng cửa, CASUCO vẫn tiếp 

tục thu mua mía mà đơn vị đã ký hợp đồng đầu tƣ, bao tiêu trong vùng nguyên liệu 

của công ty. 

Trƣớc đó, Nhà máy Đƣờng Hiệp Hòa ở Long An đã đóng cửa mà không 

thông báo trƣớc. Tƣơng tự, Nhà máy Đƣờng Bình Định đã ngƣng hoạt động nhiều 

tháng qua. Cả 2 nhà máy trên vẫn còn nợ tiền mua mía của nông dân, chƣa biết khi 

nào mới trả. Tập đoàn Thành Thành Công Sugar (TTC) cũng có thông tin tạm dừng 

hoạt động Nhà máy Đƣờng Nƣớc Trong (Tây Ninh) để tái cơ cấu, chuyển đổi sang 

sản xuất đƣờng organic thay cho đƣờng tinh luyện nhằm cải thiện năng lực cạnh 

N 
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tranh. TTC còn tái cấu trúc một số nhà máy quy mô nhỏ theo hƣớng chuyển sang 

sản xuất đƣờng hữu cơ, đƣờng phèn, đƣờng có giá trị gia tăng để phù hợp với thị 

trƣờng ngách. 

Theo số liệu của Hiệp hội Mía đƣờng Việt Nam (VSSA), số lƣợng nhà máy 

đƣờng trên cả nƣớc đã giảm từ 46 còn 42 trong năm 2017 và cập nhật mới nhất 

trong năm 2019 là 36. Hiện nhiều nhà máy duy trì hoạt động cầm chừng nên rất 

khó dự đoán chính xác bao nhiêu nhà máy sẽ trụ lại đƣợc trong niên vụ 2019-2020. 

Trong vụ sản xuất 2017-2018, cả nƣớc có 37 nhà máy đƣờng hoạt động, sản lƣợng 

đƣờng sản xuất đƣợc 1,47 triệu tấn; trong khi niên vụ 2018-2019 các nhà máy 

đƣờng sản xuất đƣợc 1,17 triệu tấn đƣờng. 

Tổng diện tích mía nguyên liệu hiện đã giảm khoảng 30% - 60% so với các 

năm trƣớc. Việc thiếu mía nguyên liệu buộc các nhà máy duy trì sản xuất công suất 

thấp. Chi phí đầu tƣ mỗi 1.000m2 mía khoảng 7 triệu đồng nhƣng chỉ thu đƣợc 

khoảng 3 - 4 triệu đồng khiến nông dân đổ nợ, một số vùng thua lỗ nặng, nông dân 

phải bỏ ruộng vì càng đầu tƣ càng lỗ. Nhiều hộ dân chuyển sang trồng cây khác 

hoặc nuôi trồng thủy sản. Đã có 17/30 nhà máy đƣờng thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu. 

Đáng chú ý, theo lộ trình cam kết của Hiệp định Thƣơng mại hàng hóa Asean 

(ATIGA), từ ngày 1/1/2020, mặt hàng đƣờng từ các nƣớc trong khối ASEAN vào 

Việt Nam sẽ đƣợc xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu, thuế suất nhập khẩu chỉ còn 5%. 

Trong bối cảnh ngành mía đƣờng đang chịu nhiều sức ép từ tình trạng gian 

lận thƣơng mại, buôn lậu đƣờng ngày càng gia tăng và khó thể kiểm soát, việc gia 

nhập và thực thi Hiệp định ATIGA đƣợc nhiều chuyên gia cho rằng, chắc chắn sẽ 

càng tạo ra những áp lực rất lớn đối với ngành mía đƣờng. 

2. Tại sao “mật ngọt” của mía đường lại trở thành “mật đắng” của 

doanh nghiệp và người nông dân? 

Thứ nhất, tình trạng đƣờng nhập lậu số lƣợng lớn, giá thành rẻ, dẫn tới cạnh 

tranh không lành mạnh 

Theo ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP mía đƣờng Sơn La 

cho biết, hiện giá đƣờng của Việt Nam cao hơn Thái Lan là do ngành mía đƣờng 

trong nƣớc đang phải đối mặt trực diện với sự cạnh tranh bất bình đẳng dƣới nhiều 

hình thức gian lận thƣơng mại, trợ cấp, trợ giá, bảo hộ trá hình đƣợc tiến hành một 



63 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 02/2020 

  

cách tinh vi, có hệ thống trên quy mô lớn từ nhiều thập kỷ nay. Theo tính toán dựa 

trên báo cáo của Hiệp hội Mía đƣờng Mỹ, Chính phủ Thái Lan đang trợ giá tối 

thiểu 1,5 tỷ USD/năm, tƣơng đƣơng 3.000 đồng/kg cho ngành mía đƣờng của nƣớc 

này. Gian lận thƣơng mại, đƣờng lậu từ Thái Lan đã gây tổn thất cho ngành mía 

đƣờng Việt Nam trong thời gian dài và nghiêm trọng. Hơn hai năm vừa qua, việc 

gian lận thƣơng mại, buôn lậu quy mô lớn đã khiến cho 1/3 các nhà máy đƣờng 

Việt Nam đóng cửa, nhiều cánh đồng mía bỏ hoang vì thua lỗ. 

Thứ hai, giá thu mua giảm sâu nhƣng vẫn tồn kho nhiều, tiêu thụ chậm 

Cục Chế biến và Phát triển thị trƣờng nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cho biết (NN&PTNT), niên vụ 2017-2018 các doanh nghiệp chế biến 

mía đƣờng trong cả nƣớc đã thu mua, sản xuất chế biến đƣợc gần 1,5 triệu tấn 

đƣờng các loại, tăng khoảng 237.000 tấn so thời vụ trƣớc. 

Tính đến ngày 15/8/2018, lƣợng đƣờng tồn kho tại các nhà máy đƣờng trong 

cả nƣớc là 622.040 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trƣớc 67.584 tấn do lƣợng đƣờng tồn 

kho vụ trƣớc còn lại, cộng với lƣợng đƣờng tiêu thụ chậm trong những tháng cuối 

vụ thu hoạch. Nhƣ vậy, cùng với lƣợng đƣờng nhập khẩu theo hạn ngạch thì năm 

nay, Việt Nam dƣ thừa trên 570.000 tấn. 

Về giá bán đƣờng, có biến động theo chiều hƣớng giảm mạnh và hiện đang ở 

mức thấp nhất trong những năm gần đây. Cụ thể, giá đƣờng đầu vụ giảm chỉ còn từ 

13.500 - 14.500 đồng/kg; giữa vụ 12.000 - 12.500 đồng/kg; cuối vụ chỉ còn 10.500 

- 11.500 đồng/kg. So với niên vụ trƣớc, giá đƣờng giảm bình quân từ 3.000 đến 

5.000 đồng/kg. Đây là mức giảm lớn và sẽ giảm kéo dài do thị trƣờng đƣờng trên 

thế giới không mấy khả quan. 

Thứ ba, một số đối tác của các nhà máy chuyển sang sử dụng đƣờng lỏng thay 

đƣờng kính, vì đƣờng lỏng có giá tốt hơn do hƣởng ƣu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng giá đƣờng bán tại các nhà máy đã gần sát 

giá đƣờng nhập lậu đang bán trên thị trƣờng nhƣng một số nhà máy vẫn có nguy cơ 

thua lỗ là do đƣờng lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô (HFCS) đang đƣợc nhập khẩu 

vào Việt Nam với số lƣợng lớn và ngày càng có chiều hƣớng gia tăng, gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành sản xuất đƣờng mía nội địa. 
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Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, số lƣợng nhập 

khẩu HFCS liên tục gia tăng một cách đột biến trong giai đoạn 2015-2017. Chỉ tính 

riêng năm 2017, tổng lƣợng nhập khẩu HFCS vào Việt Nam đã là 89.343 tấn, tăng 

31,7% so với năm 2005. Giá của HFCS trong giai đoạn 2015-2017 cũng rẻ hơn rất 

nhiều so với giá đƣờng nội địa và có chiều hƣớng ngày càng giảm do công nghệ 

sản xuất HFCS ngày càng đƣợc cải tiến. 

Thêm nữa, HFCS đƣợc hƣởng ƣu đãi từ chính sách ƣu đãi thuế nhập khẩu hiện 

hành của chính phủ Việt Nam. Cụ thể, HFCS đang đƣợc hƣởng mức thuế suất thuế 

nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt là 0% và không áp dụng hạn ngạch. Trong khi đó, thuế 

nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt đối với đƣờng mía trong hạn ngạch cũng chịu mức thuế 

5%, ngoài hạn ngạch đối với đƣờng trắng và đƣờng thô lần lƣợt lên tới 85% và 80%. 

Việc áp dụng chính sách thuế không đồng nhất nhƣ vậy càng làm trong 

khoảng chênh lệch về giá bán giữa mặt hàng HFCS và mặt hàng đƣờng mía sản 

xuất trong nƣớc càng khó có khả năng thu hẹp. 

Thứ tư, thách thức từ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 

Hiệp hội Mía đƣờng Việt Nam vừa có văn bản khẩn gửi Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xin chỉ đạo định hƣớng giá thu mua mía cho niên vụ 

sản xuất 2019 - 2020, trong đó đề xuất tạm hoãn thực thi cam kết ATIGA. 

Theo quan điểm của Bộ Công Thƣơng, việc xóa bỏ hạn ngạnh thuế quan nhập 

khẩu đƣờng từ ASEAN theo cam kết ATIGA là không thể trì hoãn thêm đƣợc 

nữa. "Điều này có nghĩa là sau ngày 1/1/2020 lƣợng đƣờng không hạn chế với mức 

giá dự kiến 8.000 - 9.000 đồng/kg từ Thái Lan sẽ tràn vào chiếm lĩnh thị trƣờng 

Việt Nam. Hệ quả là các doanh nghiệp đƣờng trong nƣớc, các hộ gia đình trồng 

mía chắc chắn không có chỗ đứng và phá sản là điều không thể tránh khỏi", Hiệp 

hội Mía đƣờng Việt Nam dự báo tại văn bản. 

3. Một số giải pháp đề xuất 

Một là, các ngành chức năng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác 

chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả, phối hợp với các địa phƣơng tăng 

cƣờng lực lƣợng nắm chắc tình hình phƣơng thức, quy luật hoạt động tập kết, vận 

chuyển đƣờng kính của các chủ đầu nậu để bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện trực chốt 

chặn 24/24h để xử lí kịp thời, nghiêm minh. Chỉ khi đƣờng sản xuất trong nƣớc 
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đƣợc cạnh tranh công bằng, lành mạnh với đƣờng nhập khẩu chính ngạch, ngành 

mía đƣờng mới phát triển đƣợc, từ đó đảm bảo sinh kế cho nông dân trồng mía. 

Hai là, Nhà nƣớc phải quy hoạch ổn định ngành mía đƣờng nhƣ với quy 

hoạch an ninh lúa gạo, thực hiện hỗ trợ cho ngành mía ở tất cả các khía cạnh từ 

giống, tiêu dùng, xuất khẩu. Hơn nữa, trong bối cảnh Hiệp định ATIGA đang đến 

gần, các cơ quan chức năng phải tính toán, phân tích một cách đầy đủ, sâu sắc hệ 

lụy của việc thực hiện Hiệp định ATIGA đến lợi ích của quốc gia, ngƣời nông dân, 

đồng bào trồng mía, công nhân lao động và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Việt Nam 

cần xác định một lộ trình thực hiện cam kết ATIGA phù hợp, dựa trên các nguyên 

tắc công bằng, minh bạch, đảm bảo hài hoà lợi ích hợp pháp của quốc gia, các bên 

liên quan và ổn định an ninh, kinh tế, chính trị tại các địa phƣơng. 

Ba là, về phía Hiệp hội Mía đƣờng Việt Nam, các công ty, nhà máy sản xuất 

và nông dân cần đầu tƣ nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ 

nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đa dạng các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu, thị 

hiếu chính đáng của ngƣời tiêu dùng; cạnh tranh với ngoại nhập sẽ góp phần hạn 

chế tình trạng buôn lậu. 

4. Kết luận 

Đƣờng là mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống của mỗi gia đình. Hiện nay, 

việc sản xuất trên cánh đồng mía của Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia 

nào. Nút thắt ở đây chính là gian lận thƣơng mại, buôn lậu, cơ chế chính sách, đặc 

biệt là việc gia nhập và thực thi Hiệp định ATIGA theo lộ trình từ đầu năm 2020 

tới. Vì vậy, rất cần sự chung tay của Nhà nƣớc, Hiệp hội Mía đƣờng Việt Nam, các 

công ty, nhà máy sản xuất và nông dân để chính những ngƣời sản xuất đƣờng cũng 

luôn đƣợc nếm “vị ngọt” của cây mía! 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://nld.com.vn/kinh-te/nganh-mia-duong-tut-doc-20190728214437456.htm 

http://www.cpv.org.vn/kinh-te/nganh-mia-duong-voi-suc-ep-canh-tranh-trong-thoi-

hoi-nhap-497723.html 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hiep-hoi-mia-duong-duong-trung-quoc-nhap-

khau-co-nguy-co-lam-hong-gan-20180820174754328.htm 



66 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2020  TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ  

 

  

Thoả thuận thương mại Mỹ - Trung  

giai đoạn 1 và những tác động  

đến thị trường Việt Nam 

Bùi Thị Huyền - CQ56/21.20 

I. Tổng quan 

Chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung Quốc chính thức nổ ra từ ngày 

22/03/2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế 50 tỷ USD đối 

với hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ (để ngăn chặn hành vi thƣơng mại 

không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ từ Trung Quốc). Để đáp trả 

hành động của Mỹ, ngày 2/4/2018, Bộ Thƣơng mại Trung Quốc đã áp đặt thuế đối 

với 128 sản phẩm của Mỹ… Từ đó đến nay sự leo thang căng thẳng giữa hai nền 

kinh tế lớn nhất thế giới đã vƣợt qua biên giới hai nƣớc, tác động mạnh mẽ tới nền 

kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. 

Sau nhiều vòng đàm phán, thoả thuận thƣơng mại hạn chế mà chính quyền 

Trump và Bắc Kinh công bố hôm 13/12/2019, theo đó chính quyền Trump đã bỏ kế 

hoạch áp thuế mới đối với 160 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ 

15/12, loại thuế có thể dẫn đến cao hơn đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng. Chính 

quyền cũng đồng ý giảm thuế nhập khẩu hiện tại đối với khoảng 112 tỷ USD hàng 

hoá Trung Quốc từ 15% xuống còn 7,5%. 

II.  Một số điểm đáng chú ý về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung  

giai đoạn 1 

Chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung cũng nhƣ những tiến bộ trong đàm phán 

đã và đang là một trong những tác nhân quan trọng đối với kinh tế Mỹ, Trung và cả 

thế giới. Măc dù vậy, thoả thuận này chỉ là bƣớc đầu, giải quyết vấn đề dễ trƣớc, có 

ý nghĩa ngắn hạn và cần nhiều nỗ lực hơn nữa từ hai phía để đạt đƣợc thoả thuận 

lâu dài thực chất hơn. 

Về thuế quan: Theo thoả thuận, Mỹ sẽ giảm một nửa mức thuế 15% đang áp 

dụng với khoảng 120 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc. Vòng đánh thuế mới dự kiến 
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có hiệu lực từ ngày 15/12 sẽ bao phủ tất cả các mặt hàng ƣa chuộng nhƣ 

smartphone và laptop - sẽ đƣợc trì hoãn. Nhƣ vậy, sau thoả thuận thì 250 tỷ USD 

hàng Trung Quốc vẫn bị áp thuế 25% và 120 tỷ USD sẽ bị áp thuế 7,5%. Phía 

Trung Quốc, thuế quan sẽ không thay đổi, thay vào đó nghĩa vụ của Trung Quốc là 

tăng mua nông sản Mỹ. Thực tế là trong mấy tháng gần đây Trung Quốc đã giảm 

một số loại thuế trả đũa, trong đó có thuế đánh vào xe hơi nhập khẩu từ Mỹ. 

 ua hàng hoá của nhau: Phía Mỹ công bố, Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu 

thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hoá và dịch vụ từ Mỹ trong hai năm tới. Trong đó 

lƣợng nông sản nhập khẩu sẽ tăng thêm 40-50 tỷ USD mỗi năm trong hai năm tới. 

Chi tiết về từng mặt hàng sẽ đƣợc quyết định trong thời gian sắp tới nhƣng không 

đƣợc công bố rộng rãi. 

Về các tài s n trí tuệ và ép buộc chuyển giao c ng nghệ: Thoả thuận sẽ tập 

trung vào các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ và những đột phá về điều khoản ép 

buộc chuyển giao công nghệ. Trung Quốc đã đồng ý chấm dứt việc ép buộc hoặc 

gây sức ép buộc các công ty nƣớc ngoài phải chuyển giao công nghệ cho Trung 

Quốc nhƣ một điều kiện để có thể bƣớc vào thị trƣờng, đƣợc phê duyệt các thủ tục 

hành chính hay nhận đƣợc ƣu đãi từ Chính phủ. Trung Quốc cũng hứa sẽ cung cấp 

các thủ tục hành chính minh bạch, công bằng, thuận theo thị trƣờng. 

Về gi i quyết các tranh chấp: Thoả thuận sẽ có cơ chế giải quyết tranh chấp 

quy định các khiếu nại từ mỗi bên sẽ đƣợc nộp lên một uỷ ban và nếu nhƣ uỷ ban 

này không giải quyết đƣợc thì quyết định sẽ đƣợc đƣa ra từ cấp bộ trƣởng. Giải 

pháp phạt bên không tuân thủ thoả thuận sẽ là áp thuế hoặc các biện pháp khác. 

III. Thị trường Việt Nam chịu tác động như thế nào từ thoả thuận 

thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, độ mở rất lớn của nền kinh tế Việt Nam đặt ra 

nhiều thách thức, nhất là khi kinh tế toàn cầu bƣớc vào thời kì suy giảm vì cuộc 

chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung Quốc. Bất ổn trong thƣơng mại quốc tế cũng sẽ 

dẫn đến các bất ổn của thị trƣờng quốc tế, nếu kéo dài sẽ ảnh hƣởng bất lợi đến 

tăng trƣởng, lạm phát, công ăn việc làm và nhiều khía cạnh khác. 

Đối với Việt Nam, kết quả phân tích định lƣợng từ mô hình kinh tế lƣợng 

toàn cầu mới đây của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia 
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(NCIF) cho thấy, kinh tế Việt Nam sẽ chịu tiêu cực bởi chiến tranh thƣơng mại Mỹ 

- Trung. Tác động tiêu cực sẽ lan toả dần từ thƣơng mại sang sản xuất, các năm sau 

sẽ có tác động lớn hơn các năm trƣớc. Trong ngắn hạn, thƣơng mại của Việt Nam 

đã và đang chịu tác động tiêu cực (xuất khẩu tăng khoảng 9% năm 2019, thấp hơn 

mức 14% năm 2018), đầu tƣ đƣợc hƣởng lợi do có sự dịch chuyển dòng vốn đầu tƣ 

từ Hồng Kông và Trung Quốc sang ASEAN, trong đó có Việt Nam (ƣớc tính vốn 

đăng ký FDI từ hai lãnh thổ này năm 2019 tăng gần 3 lần so với năm 2018). Tuy 

nhiên kết quả tích cực từ sự dịch chuyển này còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng 

hấp thụ, khả năng sàng lọc FDI và quyết tâm cải thiện môi trƣờng đầu tƣ - kinh 

doanh của Việt Nam. 

Tác động đối với thị trường chứng khoán 

Thị trƣờng chứng khoán trên thế giới có những phản ứng khá tích cực. Tại 

Mỹ, kết thúc hai phiên ngày 12 và 13/12/2019, chỉ số Dow Jones tăng 0,8%, chỉ số 

S&P 500 tăng 0,81%, NASDAQ tăng 0,93%. Tại thị trƣờng châu Âu, chỉ số FTSE 

100 tăng 1,91%, DAX tăng 1,03%,... Tại châu Á, ngày 13/12/2019, các chỉ số thị 

trƣờng chứng khoán cũng có xu hƣớng tăng ( từ 0,13% đến 2,11%), trong đó Việt 

Nam (Vnindex) biến động nhẹ khi giảm 0,21% chủ yếu là do lƣợng tiền đổ vào thị 

trƣờng ngày 13/12 khá yếu. 
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Tác động đối với tỷ giá 

Thông tin Mỹ Trung đạt đƣợc thoả thuận thƣơng mại giai đoạn 1 cũng có 

những tác động nhất định tới thị trƣờng ngoại hối. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 

13/12/2019, giá trị đồng USD và CNY có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số 

DXY (chỉ số phản ánh sức mạnh của đồng USD) đạt 97,19 điểm tăng 1,15% so với 

đầu năm, tăng 0,12% so với ngày 11/12/2019. Ngƣợc lại, tỷ giá CNY/USD đạt 

6,9852 CNY/USD, đồng CNY mất 1,8% so với thời điểm đầu năm 2019, nhƣng 

tăng 0,76% so với ngày 11/12 và tăng 2,28% so với cuối tháng 11. Các đồng tiền 

của các nền kinh tế có quan hệ thƣơng mại nhiều với Mỹ cũng chịu nhiều ảnh 

hƣởng từ diễn biến thƣơng mại Mỹ - Trung. Bên cạnh đó VNĐ khá ổn định trong 

hai ngày 12 và 13/12 cũng nhƣ từ đầu năm. Nguyên nhân chính là vì kinh tế vĩ mô 

ổn định, lạm phát đƣợc kiểm soát ở mức thấp (khoảng 3%), quan hệ cung cầu, 

ngoại tệ đƣợc giữ ổn định và chính sách điều hành tỷ giá trung tâm đến nay vẫn 

tiếp tục phát huy hiệu quả. 

Những tác động tích cực từ việc đạt đƣợc thoả thuận thƣơng mại Mỹ - Trung 

giai đoạn 1 lên thị trƣờng tài chính - tiền tê, niềm tin của các nhà đầu tƣ,… nhƣng 

chỉ là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, là động lực tạm thời để hai bên tiếp tục thoả 

thuận đàm phán giai đoạn 2. Tuy nhiên, căng thẳng thƣơng mại Mỹ - Trung vẫn là 

rủi ro lớn khi hai nƣớc vừa phải đàm phán, vừa phải đạt đƣợc sự thống nhất nội bộ 

liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa căng thẳng luôn có nguy cơ leo thang trở lại nếu 

bất kì thoả thuận nào không đƣợc thực thi nghiêm túc hoặc chịu tác động mạnh từ 

các diễn biến trong nƣớc. Đàm phán thƣơng mại Mỹ - Trung dự báo còn nhiều 

chông gai, khó lƣờng và khó nắm bắt thông tin chi tiết. Do đó, đòi hỏi các nhà 

hoạch định chính sách, các doanh nghiệp Việt Nam luôn bám sát, theo dõi, phân 

tích, dự báo và đƣa ra các kịch bản ứng phó khác nhau nhằm kịp thời nắm bắt cơ 

hội và vƣợt qua thách thức phát sinh. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://cafef.vn/thoa-thuan-thuong-mai-my-trung-giai-doan-1-co-y-nghia-gi-doi-voi-

ttck-20191214110206123.chn 

http://cafef.vn/co-gi-trong-thoa-thuan-thuong-mai-my-trung-giai-doan-1-

2019121410583956.chn 
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Kinh nghiệm quốc tế về kế toán quản trị 

chi phí trong lĩnh vực logistics  

và bài học rút ra cho Việt Nam 

Nguyễn Khánh Toàn - CQ54/02.02  

ông tác tổ chức kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói 

riêng có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, trong đó 

có doanh nghiệp logistic. Chi phí logistics là một trong những yếu tố 

quan trọng ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và tăng 

trƣởng của nền kinh tế quốc gia. Các doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh 

tranh trên thị trƣờng của mình bằng cách tiết giảm chi phí logistic, từ đó làm giảm 

tổng chi phí của hàng hóa và dịch vụ. 

1. Chi phí logistics trong hoạt động doanh nghiệp 

Về lý thuyết, chi phí logistics bao gồm: Chi phí hoạt động vận tải; Chi phí 

hoạt động lƣu kho, lƣu bãi, nhập kho; Chi phí giá trị thời gian, đầu tƣ hàng hóa 

trong một hệ thống logistics, bao gồm cả giá trị gia tăng của giao thông vận tải; Chi 

phí thay đổi hình thức vật lý cần thiết cho giao thông vận tải hiệu quả và/hoặc an 

toàn, lƣu trữ, và xử lý; Chi phí đánh dấu, xác định, ghi âm, phân tích, cũng nhƣ 

truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu; Chi phí xếp dỡ; Chi phí bao bì thêm vào khi cần 

thiết; Chi phí hoạt động chuyển giao tài liệu; Chi phí thông tin và hội nhập viễn 

thông; Chi phí quản trị hệ thống logistic. 

Việc sắp xếp và phân loại các số liệu của kế toán chi phí logistics nhƣ một 

phần của kế toán quản trị (KTQT), tạo thuận lợi trong việc xây dựng và điều chỉnh 

đầy đủ các thông tin mà nhà quản trị doanh nghiệp (DN) cần thiết. Phân tích và 

đánh giá chi phí logistics cho phép thẩm định giá trị và cơ cấu của chi phí. Trong 

khi đó, các báo cáo chi phí logistics cung cấp thông tin cần thiết về chi phí logistics 

cho ngƣời có trách nhiệm quản lý. Thông tin này sau đó đƣợc sử dụng để đƣa ra 

quyết định về chiến lƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

C 
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2. Kinh nghiệm quốc tế về vận dụng kế toán quản trị chi phí trong lĩnh 

vực logistics 

2.1. Tại Trung Quốc 

Việc quản lý chi phí logistics của Trung Quốc trong những năm gần đây đã 

có nhiều tiến bộ rõ rệt. Các DN bắt đầu nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng của chi 

phí trong lĩnh vực logistics, kiểm soát và quản lý của chi phí logistics. 

 

Bảng 1: Chi phí logistic trong doanh nghiệp  

theo quan điểm của Trung Quốc 

STT Nội dung chi phí 

1 Các chi phí hậu cần thiết kế, sắp xếp và lựa chọn 

2 Sự hao mòn tài sản 

3 Thiệt hại trong cung ứng và vận chuyển 

4 Các chi phí khác trong việc tổ chức các hoạt động hậu cần 

5 Tiền lƣơng, tiền thƣởng, phụ cấp 

6 Chi phí sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa 

Ngu n: Tác gi  tổng hợp 

Khái niệm giới thiệu về logistics ở Trung Quốc bắt nguồn từ đầu những năm 

1980. Nghiên cứu ban đầu tập trung vào mối quan hệ giữa logistics và marketing. 

Sau đó, nhiều học giả bắt đầu nghiên cứu về công nghệ quản lý và kế hoạch chiến 

lƣợc về logistics. Kể từ cuối những năm 1990, Trung Quốc đã hƣớng đến mục tiêu 

thúc đẩy ngành công nghiệp logistics và nâng cao kỹ năng quản trị logistics cho các 

ngành công nghiệp sản xuất lớn, giúp việc quản lý logistis phát triển nhanh chóng 

trong những năm sau này. Các DN bắt đầu thiết lập hệ thống quản trị chi phí 

logistics và tổ chức hệ thống báo cáo có số lƣợng ngày càng tăng trong bối cảnh 

Chính phủ Trung Quốc muốn nâng cao vai trò của quản trị chi phí logistics và bản 

thân các DN cũng phải vận dụng quản trị chi phí logistics nhƣ là một cách hiệu quả 

để giảm chi phí tiềm năng, cải thiện hiệu suất và tăng cƣờng năng lực kinh doanh 

trong điều kiện thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt. 
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Tuy nhiên, thực tiễn tại Trung Quốc cũng cho thấy, dù các DN đã nỗ lực rất 

lớn trong vận dụng quản trị chi phí logistics, song việc tích hợp thông tin kế toán 

vẫn còn là một vấn đề lớn, từ đó làm giảm hiệu quả quản trị chi phí logistics. Ở 

Trung Quốc, rất khó để xác định chi phí logistics, trong khi các định nghĩa về chi 

phí logistics chƣa có sự thống nhất. Hiện nay, tại Trung Quốc chƣa có hệ thống kế 

toán hoặc chuẩn mực kế toán nào để điều chỉnh nội dung của chi phí logistics cho 

đúng và hợp lệ. Do vậy, rất khó để xác nhận các chi phí logistics khi logistics thâm 

nhập vào tất cả các hoạt động quản lý của DN. 

2.2. Tại Mỹ 

Tại Mỹ, phần lớn các DN tổ chức kế toán tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 

thông qua mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động ABC (Activity-Based 

Costing). Phƣơng pháp ABC giúp các DN mô hình hóa tác động của việc cắt giảm 

chi phí và kiểm soát chi phí tiết kiệm đƣợc. Đây là một quy trình hoàn thiện liên 

tục bắt đầu từ việc phân tích chi phí, cắt giảm những hoạt động không tạo ra giá trị 

tăng thêm và qua đó đạt đƣợc hiệu suất chung. 

 

Bảng 2: Chi phí logistic trong doanh nghiệp theo quan điểm của Mỹ 

STT Nội dung chi phí 

1 Chi phí hoạt động vận tải 

2 Chi phí hoạt động lƣu kho, lƣu bãi, nhập kho 

3 Chi phí giá trị thời gian, đầu tƣ hàng hóa trong một hệ thống logistic 

4 Chi phí thay đổi hình thức vật lí cần thiết cho hoạt động giao thông vận tải 

hiệu quả, an toàn 

5 Chi phí đánh dấu, xác định, ghi âm, phân tích, truyền dữ liệu, xử lý dữ liệu 

6 Chi phí xếp dỡ 

7 Chi phí bao bì thêm vào khi cần thiết 

8 Chi phí hoạt động chuyển giao tài liệu 

9 Chi phí thông tin và hội nhập viễn thông 

10 Chi phí quản trị hệ thống logistic 

Ngu n: Tác gi  tổng hợp 
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Nhờ áp dụng phƣơng pháp ABC này, nhiều công ty tại Mỹ đã có thể tạo ra lợi 

thế cạnh tranh về chi phí và liên tục tạo thêm giá trị cho cổ đông và khách hàng. 

Phân tích lợi nhuận sản phẩm và lợi nhuận do khách hàng mang lại, phƣơng pháp 

này đã góp phần tích cực vào quá trình ra quyết định của cấp quản lý, các DN có 

thể nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm chi phí mà không hy sinh giá trị mang lại 

cho khách hàng. 

1.3. Tại Ba Lan 

Định nghĩa về chi phí logistics đƣợc giới thiệu trong các tài liệu tham khảo 

của Ba Lan xuất phát từ định nghĩa của Hội đồng Quản trị Logistics. Theo đó, chi 

phí trong lĩnh vực logistics có thể bao gồm: Chi phí dịch vụ khách hàng, dự đoán 

nhu cầu, dòng lƣu chuyển thông tin, kiểm soát hàng tồn kho, sắp xếp, thực hiện đơn 

đặt hàng, sửa chữa, phụ tùng thay thế, giao hàng, sắp đặt vị trí nhà máy sản xuất, 

kho tàng, cung cấp, đóng gói, chi phí xử lý, quản lý chất thải, các hoạt động vận 

chuyển và dự trữ. 

Trong nghiên cứu về kế toán chi phí logistics, các nhà nghiên cứu của Ba Lan 

đã đƣa ra những nhân tố quan trọng trong việc chuẩn bị kế toán chi phí logistics 

đúng quy định về phạm vi và nội dung của nó. 

Nghiên cứu của M. Kufel đƣợc công nhận là tài liệu nghiên cứu về chi phí 

logistics đầu tiên tại Ba Lan, trong đó, ông đã trình bày mối liên hệ giữa chi phí 

logistics và dòng lƣu chuyển của chi phí vật chất trong một DN. Theo M. Kufel, chi 

phí logistics là một phạm trù đặc thù của chi phí, nó phản ánh trong dòng tiền lợi 

ích phát sinh từ tài sản của DN bao gồm việc lập kế hoạch, việc thực hiện và kiểm 

soát các quy trình không có sự tác động của công nghệ trong quá trình xây dựng vật 

chất theo thời gian và không gian. 

Ngƣợc lại, B. Sza ek cho rằng, chi phí logistics trong DN là những khoản: 

Chi phí trực tiếp (chi phí vận chuyển, chi phí kho bảo quản, chi phí hàng tồn kho, 

chi phí kết nối) và chi phí gián tiếp; Biến phí và định phí; Chi phí cung cấp, sản 

xuất và phân phối; Chi phí hữu hình và chi phí vô hình; Sắp xếp logistics và các dự 

án theo yêu cầu về hoạt động hậu cần. 

Có thể nói, sự phức tạp của chi phí logistics ảnh hƣởng đến việc tổ chức và 

lựa chọn hình thức kế toán của DN Ba Lan. Tuy nhiên, các DN vẫn coi kế toán 
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chi phí nhƣ là một yếu tố không thể thiếu trong công việc của một kế toán DN. 

Các tài khoản đƣợc thiết kế để tối ƣu hóa chi phí logistics. Hệ thống xác định và 

ghi sổ chi phí logistics yêu cầu cung cấp thu thập và cung cấp thông tin chính xác 

về chi phí logistics. Trong các DN, hệ thống này có thể đƣợc tích hợp với hệ 

thống KTTC hoặc có thể tách biệt. Việc kế toán chi phí logistics đƣợc tích hợp 

với KTTC cần phải mở sổ chi tiết các tài khoản nhằm kiểm soát và phân tích các 

khoản mục chi phí… 

2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Quản lý chi phí logistics là cốt lõi của ngành học quản trị logistics trong DN, 

nó đóng một vai trò quan trọng trong phát huy hiệu quả của quản lý, xác định mức 

độ cung cấp dịch vụ logistics. Để giảm chi phí logistics, tăng cƣờng sự cạnh tranh, 

các DN Việt Nam cần học tập kinh nghiệm quốc tế, từ nhận thức về vai trò và lợi 

ích của quản trị chi phí logistics đến thực tiễn cần vận dụng, cụ thể: 

Một là, thiết lập một ý thức về quản trị logistics trong các DN. Thiếu kiến 

thức đầy đủ về quản trị chi phí logistics là thiếu một phƣơng thức quan trọng để 

nâng cao tính chất cạnh tranh của các công ty không những trong nƣớc mà còn ở 

góc độ toàn cầu. 

Hai là, xây dựng hệ thống thông tin KTQT nói chung và kế toán chi phí tại 

các DN nói riêng. DN Việt Nam nên sử dụng mô hình kết hợp KTQT và kế toán tài 

chính (KTTC) trong cùng một hệ thống kế toán bởi mô hình này cho phép kế thừa 

đƣợc những nội dung của KTTC đã tồn tại và biểu hiện cụ thể trong hệ thống kế 

toán hiện hành. 

Ba là, xây dựng các nội dung về KTQT trong lĩnh vực logistics trong DN, 

trong đó, các nội dung này về cơ bản phải phù hợp với đặc điểm, quy mô, điều kiện 

cơ sở vật chất, kỹ thuật, khả năng quản lý của từng DN. 

Bốn là, xây dựng môi trƣờng pháp lý thuận lợi, đảm bảo phát huy đƣợc chức 

năng, đặc điểm của quản trị chi phí logistics, khai thác tốt đƣợc các phƣơng pháp, 

kỹ thuật trong việc xác lập các nội dung KTQT chi phí trong lĩnh vực logistics. 

Năm là, một số DNNVV chƣa có thói quen sử dụng các dịch vụ thuê ngoài 

mà chủ yếu tự làm. Khi DN tự làm dịch vụ, tự đầu tƣ xây dựng kho bãi hay mua 

sắm phƣơng tiện vận tải sẽ cần rất nhiều vốn đầu tƣ và khó đạt đến trình độ chuyên 
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nghiệp. Khi khả năng khai thác thấp, chậm thu hồi vốn, không hiệu quả và chi phí 

logistics tăng cao, các DN cần thay đổi tƣ duy để có thể tiết giảm chi phi logistics. 

Sáu là, ngoài việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về quản trị chi phí 

logistics, DN cần chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin thật tốt, trang bị 

các phần mềm ứng dụng tiện ích cho việc xử lý các dữ liệu khá chi tiết và đa dạng 

của KTQT chi phí trong lĩnh vực logistics. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 ogistics và hệ thống logistics ph c v  doanh nghiệp, http:// en.uct.edu.vn/ 

/utc/data/document/unit/07_2011/07_2011_450.pdf.PHPSESSID; 

Qu n trị logistics kinh doanh - Giáo trình điện tử, http://tong-quan-mon-hoc-quan-

tri-logistics-kinh-doanh-01.htm; 

The Development of  anagement Accounting and the Asian Position, truy c p t   

links:http://dspace.xmu.edu.cn/dspace/bitstream/handle/2288/899/102.pdf? 

Identification and Measurement of Logistics Cost Parameters in the Company - 2nd 

International Conference "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities", 2-3 March 

2016, Szczecin, Poland. 

 

Thư giãn: 

KHÔNG KHÁM ĐƯỢC 

Vốn là bệnh viện trung ương để mong rằng sẽ được phục vụ tốt hơn. Khi tới bàn bác 

sĩ tư vấn, bác sĩ nhìn cụ già một lúc liền bảo: 

- Thôi cụ về đi, cụ thế này không khám bệnh được ở đây đâu. 

Cụ già bực lắm liền nói: Sao lại thế? Tôi có đủ tiền mà, bác sĩ cứ cho tôi vào khám. 

Bác sĩ:  Không, tôi không có { thế, cụ yếu thế này khám làm sao được. 

Cụ già liền khóc rống lên:  

- Bác sĩ ới chắc tôi sắp chết rồi phải không? chắc tôi bị bệnh nặng lắm phải không? 

Bác sĩ: Không, khổ quá tôi không có { thế, cụ yếu thế này cụ không chen vào khám 

được đâu, đông người lắm, người khoẻ mới vào khám bệnh được... 

Cụ già: ...?????? 

 



76 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 02/2020  THOÂNG TIN SÖÏ KIEÄN  

 

  

Phát huy năng lực tự học của sinh viên 

thông qua việc học nhóm 

Lê Thu H ng - CQ54/05.01 

ỹ năng tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tập ở 

đại học của sinh viên. Tự học giúp ngƣời học hiểu sâu, mở rộng, củng cố 

và ghi nhớ bài học một cách vững chắc nhờ vào khả năng tự phân tích, 

tổng hợp tài liệu, từ đó có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết 

những nhiệm vụ học tập mới. Đồng thời, tự học giúp ngƣời học hình thành đƣợc tính 

tích cực, độc lập tự giác trong học tập cũng nhƣ nề nếp làm việc khoa học. 

Mỗi ngƣời sẽ có sở thích và cách học tập riêng của mình. Dù vậy, vẫn có 

những câu hỏi: Bạn nên chọn học một mình hay học nhóm? Hay cả hai? Chắc chắn 

sẽ còn nhiều thắc mắc và vấn đề mà chúng ta cần làm rõ ở nhiều khía cạnh. 

Thực trạng 

Thứ nhất, thực trạng mức độ nhận thức, quan niệm của sinh viên về hoạt 

động học tập theo nhóm. Nhận thức đúng đắn về học tập theo nhóm có vai trò rất 

quan trọng, nó là tiền đề để hoạt động nhóm đạt đƣợc hiệu quả. Bởi vì nếu nhận 

thức sai thì chắc chắn sẽ không thể thực hiện hoạt động nhóm đúng đƣợc. Cũng có 

không ít sinh viên cho rằng học tập theo nhóm là sự đóng góp ý kiến để giải quyết 

công việc chung và việc học tập theo nhóm mang lại nhiều lợi ích trong việc học 

hỏi nhau, phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, rèn luyện nhiều kỹ năng mềm,… Các 

bạn đều cho rằng đây là phƣơng pháp học tập rất cần thiết cho sinh viên đại học, 

nên cần đƣợc tăng cƣờng sử dụng và phát huy trong học tập của sinh viên. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vẫn còn suy nghĩ mơ hồ về phƣơng pháp 

học tập theo nhóm. Các bạn cho rằng, học tập theo nhóm là chia bài tập giảng viên 

giao thành những phần nhỏ rồi chia cho mỗi thành viên một phần về nhà làm, kết 

quả là sự chắp nối các phần đó lại với nhau; hay học tập theo nhóm là giao bài tập 

nhóm cho một vài thành viên xuất sắc trong nhóm thực hiện và coi là sản phẩm của 

tập thể... Đây là những quan niệm chƣa đúng về học tập theo nhóm đang tồn tại 

trong một bộ phận sinh viên. 

K 
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Thứ hai, thực trạng về mức độ tập trung của sinh viên, một thực tế trong thời 

đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay là điện thoại di động có mặt mọi lúc mọi 

nơi trong cuộc sống thƣờng ngày của mỗi ngƣời, hay việc ăn uống tụ tập khi đông 

ngƣời ngồi tại một địa điểm dẫn đến hiệu quả công việc kém hiệu quả. 

Thứ ba, thực trạng kỹ năng làm việc nhóm, còn rất nhiều nhóm không thực 

hiện thành thạo kỹ năng này, các nhóm có khi không tiến hành thảo luận, trao đổi, 

sản phẩm của nhóm sẽ đƣợc một thành viên tổng hợp lại từ phần bài của mỗi thành 

viên chứ không có sự tranh luận với nhau; hoặc có sự thảo luận nhƣng lại không 

mấy chất lƣợng, mà còn làm mất thời gian do có quá nhiều ý kiến trái chiều, nhóm 

không thể thống nhất đƣợc; hoặc thành viên không chịu phát biểu ý kiến, phát biểu 

không đúng nội dung... 

Thứ tư, thực trạng đội ngũ nhóm trƣởng. Nhóm trƣởng là ngƣời có vị trí, vai 

trò vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động của nhóm, nhiệm vụ lớn nhất của 

ngƣời trƣởng nhóm là điều hành và tổ chức công việc cho cả nhóm. Và để thực 

hiện đƣợc nhiệm vụ này ngƣời nhóm trƣởng cần rất nhiều kỹ năng. 

Bên cạnh những mặt mạnh thì thực tế có nhiều nhóm trƣởng các nhóm học 

tập chƣa thực hiện hết trách nhiệm của mình, các bạn không vạch ra kế hoạch hoạt 

động cụ thể cho nhóm và điều hành nhóm thực hiện các mục tiêu mà chỉ làm cho 

có, đƣợc chăng hay chớ, không lôi cuốn, thu hút đƣợc sự tham gia hiệu quả của các 

thành viên. Có những nhóm trƣởng không quyết đoán để cho ý kiến thành viên chi 

phối nên hiệu quả hoạt động nhóm không cao. Đồng thời cũng có không ít nhóm 

trƣởng quá nhiệt tình, ôm đồm nhiều công việc, phân chia không hợp lý khiến 

thành viên ít có cơ hội phát huy khả năng của mình. 

Thứ năm, thực trạng ý thức của thành viên nhóm. Ý thức làm việc nhóm của 

các thành viên là yếu tố tác động lớn nhất đến hiệu quả làm việc của nhóm. Điều 

này cho thấy hầu hết sinh viên đánh giá rất cao yếu tố ý thức thành viên  trong hoạt 

động nhóm. 

Trong thực tế, hầu hết các sinh viên đều có ý thức khi tham gia hoạt động 

nhóm, phần lớn sinh viên nhiệt tình, năng nổ xây dựng ý kiến cho bài tập nhóm. 

Tuy nhiên cũng có một bộ phận không nhỏ các thành viên chƣa có ý thức trong 

hoạt động nhóm. Các bạn coi bài tập nhóm là công việc của tập thể, của mọi ngƣời, 

ai cũng “trừ mình ra” và kết quả là “cha chung không ai khóc”. Nhiều bạn có tâm 

lý ỷ lại, trông chờ vào sự làm việc của ngƣời khác, một số bạn có tham gia làm bài 

tập nhóm nhƣng tham gia một cách hình thức... 
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Nguyên nhân 

Thứ nhất, nguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quả đó là sinh viên không 

hợp tác, không có tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm. Hợp tác, tinh thần 

trách nhiệm là nhân tố quan trọng nhất khi học tập và làm việc theo nhóm, bởi khi 

làm việc nhóm mà không có tinh thần hợp tác và tinh thần trách nhiệm thì sẽ không 

có hiệu quả. 

Thứ hai, sinh viên bị phân tâm (do nói chuyện, ăn uống, sử dụng điện 

thoại…), mất tập trung khi làm việc nhóm. Khi làm việc nhóm điện thoại di động 

đƣợc coi là vật gây phân tâm của sinh viên cùng với việc ăn uống và nói chuyện. 

Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến làm việc nhóm kém hiệu quả, mất tập trung. 

Thứ ba, “Thành viên trong nhóm lƣời biếng, không hoàn thành nhiệm vụ 

đƣợc phân công” là nguyên nhân tồn tại nhiều ở sinh viên. Qua thực tế quan sát 

sinh viên, có thể nhận thấy một số sinh viên khá thụ động, lƣời biếng, thờ ơ trong 

học tập cũng nhƣ tham gia các hoạt động phong trào. Đây là thực tế đáng báo động 

trong việc giáo dục sinh viên hiện nay. 

Thứ tư, “Bất đồng ý kiến, không thống nhất ý kiến chung và cái tôi quá lớn” 

(bảo thủ ý kiến, không chịu lắng nghe ý kiến của bạn cùng nhóm) là một trong số 

những nguyên nhân dẫn đến làm việc nhóm kém hiệu quả. 

Các lý thuyết về nhóm chỉ ra rằng, làm việc nhóm là đề cao tính tập thể, 

hƣớng đến mục đích chung của nhóm, mỗi ngƣời cần hạn chế cái tôi của mình để 

hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nhóm. Nhƣng thực tế quan sát sinh viên làm 

việc nhóm, tôi nhận thấy vì cái tôi quá lớn mà các em bảo thủ, tranh cãi, không 

lắng nghe nhau, không thống nhất ý kiến. 

Thứ năm, thái độ làm việc nhóm: sinh viên khi làm việc nhóm không đặt ra 

nguyên tắc, không đúng giờ, thụ động, thiếu tự giác trong lúc làm việc nhóm; 

không đoàn kết, chia bè phái trong nhóm; đùn đẩy công việc, phân bì, tị nạnh nhau 

là những nguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quả. Thực tế cho thấy, để làm việc 

nhóm hiệu quả đòi hỏi mỗi cá nhân trong nhóm phải làm tròn vai trò của mình, có 

kỹ năng quản lý thời gian, tôn trọng giờ giấc làm việc của nhóm, tích cực, chủ 

động, đoàn kết và có trách nhiệm với nhóm, hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. 
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Giải pháp 

Thứ nhất, giảng viên cần tăng cƣờng sử dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm 

trong các tiết dạy trên lớp và ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao nhận thức về nhóm, 

giáo dục kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên. Mặt khác để sinh viên có thể làm 

việc nhóm tốt, các giảng viên cần phân tích tầm quan trọng của kỹ năng làm việc 

nhóm đối với sinh viên; hƣớng dẫn các bạn cách thức tiến hành làm việc nhóm một 

cách khoa học để đạt hiệu quả cao. Vì thảo luận nhóm là hoạt động thƣờng xuyên 

mà sinh viên phải làm và đây cũng là cách thức, con đƣờng nhằm phát huy tính tích 

cực của sinh viên trong việc tự học, tự nghiên cứu và tích lũy kiến thức. 

Thứ hai, các giảng viên cần sâu sát, theo dõi khi các nhóm thảo luận trên lớp và 

nghiêm khắc hơn trong việc nhận xét, đánh giá kết quả làm việc nhóm của sinh viên để 

tạo lập và hình thành thói quen, ý thức tự giác, tích cực làm việc theo nhóm của sinh 

viên và sự đầu tƣ tập trung cao độ mà sinh viên làm hoàn thiện bài tập nhóm. 

Thứ ba, cần tổ chức các nhóm nhỏ học tập vì nhóm nhỏ là môi trƣờng thuận 

lợi để sinh viên rèn luyện các kỹ năng sống, trong đó đặc biệt là kỹ năng làm việc 

nhóm. Vì trong một nhóm nhỏ (7-9 ngƣời), các thành viên tích cực tham gia đóng 

góp ý kiến trong không khí thân mật, vui vẻ, hợp tác… 

Thứ tư, trong mỗi nhóm cần có thủ lĩnh - ngƣời điều hành nhóm. Ngƣời điều 

hành nhóm đóng vai trò vô cùng quan trọng, ngƣời này cần phải biết quy luật phát 

triển, tình trạng hiện tại của nhóm, tạo bầu không khí thân mật, tinh thần hợp tác để 

làm nổi lên các thành viên tích cực; cũng nhƣ tác động, lôi kéo các thành viên khác 

hƣớng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm. Ngƣời điều hành nhóm có 

thể do sinh viên trong nhóm tự đề cử hoặc giảng viên chỉ định. 

Thứ năm, khi học tập và làm việc theo nhóm, các nhóm cần thống nhất và 

đƣa ra các nguyên tắc làm việc nhóm, lên kế hoạch, phân công công việc cụ thể, rõ 

ràng, công bằng, hợp lý giữa các thành viên trong nhóm. 

Kết luận: Kỹ năng sống nói chung và kỹ năng làm việc nhóm nói riêng không 

phải tự nhiên mà có. Vì thế mỗi sinh viên cần tích cực, tự giác tham gia các hoạt 

động đội nhóm, các câu lạc bộ học tập, văn nghệ, thể dục thể thao ở lớp, ở khoa và 

trong nhà trƣờng; các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để trải nghiệm và rèn kỹ 

năng làm việc theo nhóm cũng nhƣ các kỹ năng sống khác. 

Tài liệu tham khảo: 

http://vietbac.edu.vn/ren-luyen-nang-luc-tu-hoc-dt63.html 
http://env.tlu.edu.vn/hoc-lieu/hoc-nhom-va-tu-hoc-hinh-thuc-hoc-nao-la-hieu-qua-396 
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