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Mục tiêu của chính sách tiền tệ
Nguyễn Thùy Linh - CQ54/15.03

C

hính sách tiền tệ là một trong các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô, do Ngân
hàng trung ương thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ như lãi suất,
công cụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn… để đạt được các mục
tiêu theo quy định. Ở hầu hết các nước, chính sách tiền tệ đóng vai trò hàng đầu
trong ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát (ở các nước phát triển) hay hỗ trợ
tăng trưởng, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội... (ở các nước đang phát triển). Để
điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương cần có một khung khổ là các quy
định pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống mục tiêu, công cụ, chiến lược, nghiệp
vụ rõ ràng (IMF, 2015) trong đó, việc lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ sẽ chi
phối các yếu tố còn lại. Chủ tịch Fed - Cục Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ) hiện nay, bà
Janet Yellen từng nhận định hoạch định chiến lược điều hành chính sách tiền tệ phải
bắt đầu từ việc xác định mục tiêu chính sách tiền tệ phù hợp. Với tầm quan trọng đó,
mục tiêu của chính sách tiền tệ thường được quy định trong Luật Ngân hàng trung
ương các nước.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chính sách tiền tệ chỉ có hiệu lực cao khi Ngân
hàng trung ương lựa chọn hệ thống mục tiêu phù hợp với thực trạng của nền kinh tế và
hệ thống tài chính. Trong điều hành, Ngân hàng trung ương không thể tác động trực
tiếp đến các mục tiêu cuối cùng mà chỉ có thể tác động gián tiếp, qua các nấc trung
gian nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng nhưng với độ trễ đáng kể. Do đó, Ngân hàng
trung ương đề ra các mục tiêu trung gian và ở mức thấp hơn mục tiêu hoạt động để làm
căn cứ điều hành trong ngắn hạn nhằm hướng đến đạt được mục tiêu cuối cùng. Ba lớp
mục tiêu này có quan hệ mật thiết với nhau theo nguyên tắc các lựa chọn mục tiêu ở
cấp cao hơn chi phối (nhưng không hoàn toàn quyết định) lựa chọn mục tiêu ở cấp
thấp hơn và các công cụ chính sách tiền tệ. Trong hoạt động hằng ngày, Ngân hàng
trung ương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu hoạt động và
theo dõi sự thay đổi của các biến mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng để kịp thời
có điều chỉnh phù hợp.
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Sơ đồ 1.1: Mục tiêu và vận hành các công cụ chính sách tiền tệ
Công cụ điều hành
- DTBB
- Cho vay, gửi tiền tự động
- Mua bán hẳn GTCG
- Repo GTCG
- Can thiệp ngoại tệ
- Lãi suất điều hành
- Biện pháp hành chính

Mục tiêu
hoạt động
- Tiền dự trữ
- Lãi suất
- Tỷ giá

Mục tiêu
trung gian
- Cung tiền
- Lạm phát
- Tỷ giá

Cấp độ nghiệp vụ

Mục tiêu
cuối cùng
- Ổn định giá
- Tăng trưởng
- Việc làm

Cấp độ chiến lược

Mục tiêu cuối cùng (objectives) là những biến vĩ mô có tính quan trọng nhất của
nền kinh tế, thường là tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá, ngoài ra còn
có thể là ổn định tài chính (financial stability), sau khủng hoảng tài chính toàn cầu
2008, nhiều Ngân hàng trung ương bắt đầu tính tới cả ổn định tài chính làm mục tiêu
của chính sách tiền tệ. Mục tiêu cuối cùng thường mang tính trung, dài hạn, do đó,
Ngân hàng trung ương không cần và không thể tác động trực tiếp, ngay lập tức (vì
chính sách tác động trễ và các biến số nói trên còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố
khác). Ở các nước phát triển và mới nổi hiện nay, mục tiêu cuối cùng phổ biến nhất là
ổn định giá cả, biểu hiện bằng tỷ lệ lạm phát: ở Châu Âu (ECB) đây là mục tiêu duy
nhất, ở Mỹ ngoài mục tiêu này, có thêm mục tiêu tạo việc làm. Tuy nhiên ở các nước
kém phát triển hoặc các nước mà kinh tế có độ mở lớn như Singapore, Hồng Kông
mục tiêu cuối cùng thường là ổn định tỷ giá.
Mục tiêu trung gian (intermediate targets): Là những biến kinh tế mà Ngân hàng
trung ương có thể đo lường và kiểm soát kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp và có mối quan
hệ mật thiết tới các biến mục tiêu cuối cùng. Nói cách khác, đạt được mục tiêu trung
gian sẽ tạo điều kiện đạt được mục tiêu cuối cùng. Do vậy, về nguyên tắc, Ngân hàng
trung ương điều hành để đạt được mục tiêu trung gian đồng thời theo dõi mục tiêu cuối
cùng để từ đó có điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu trung gian về cơ bản có thể là:
(i) Tỷ giá: Đặc trưng của cơ chế mục tiêu tỷ giá, đi liền với mục tiêu cuối cùng là
ổn định tỷ giá. Các nước chọn mục tiêu cuối cùng là tỷ giá bị hạn chế trong điều hành
chính sách tiền tệ so với các nước thả nổi tỷ giá (IMF, 2017), gần như không thể chọn
mục tiêu trung gian nào khác. Ngân hàng trung ương thường phải neo tỷ giá vào một
ngoại tệ hoặc một rổ ngoại tệ (các nước được chọn đưa vào rổ tiền tệ thường là các
nước có quan hệ thương mại, đầu tư, vay nợ lớn nhất với nước chủ nhà) theo nhiều cấp
độ: dùng ngoại tệ, neo cứng, thả nổi có kiểm soát… Khi đó, điều hành chính sách tiền
tệ của nước chủ nhà sẽ phụ thuộc và phải đồng điệu với chính sách tiền tệ của các
nước kia, vì chỉ có như vậy cơ chế neo tỷ giá mới được duy trì. Nói cách khác, nước
neo tỷ giá mất tự chủ về chính sách tiền tệ khi chọn mục tiêu tỷ giá. Cuối thập kỷ
1980, Vương Quốc Anh từng tham gia Khung khổ tỷ giá châu Âu - ERM (European
Exchange Rate Mechanism - tiền thân của cơ chế đồng tiền chung châu Âu Euro),
nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

4

Taäp 03/2019

TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

NEO Bảng Anh vào Mác Đức nhưng sau đó do muốn tự chủ chính sách tiền tệ nên
phải ra khỏi khối ERM vào năm 1992.
(ii) Tiền tệ: Đặc trưng của khung khổ mục tiêu tiền tệ, với mục tiêu cuối cùng
thường là lạm phát, tăng trưởng khi cung tiền vẫn còn liên hệ chặt chẽ với hai yếu tố trên.
Các biến số đại diện cho mục tiêu này thường là tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng
tín dụng.
(iii) Lạm phát: Đặc trưng của khung khổ lạm phát mục tiêu, có mục tiêu cuối cùng là
lạm phát. Ngân hàng trung ương theo dõi diễn biến lạm phát, dự báo lạm phát trong tương
lai, so sánh với mức mục tiêu (thường được quy định rất rõ ràng trong các cam kết của
Ngân hàng trung ương với Chính phủ, Quốc hội) để điều hành chính sách tiền tệ nhằm
kiểm soát lạm phát đạt được mục tiêu.
Mục tiêu hoạt động (operating targets): Là những biến số mà Ngân hàng trung ương
thông qua điều hành chính sách tiền tệ có thể điều tiết trực tiếp và có khả năng kiểm soát ở
mức cao nhất. Lựa chọn các mục tiêu hoạt động gắn bó mật thiết, thống nhất với việc lựa
chọn các mục tiêu trung gian. Tương ứng với 3 mục tiêu trung gian ở trên, mục tiêu hoạt
động có thể là:
(i) Tỷ giá thị trường: Gắn liền với mục tiêu trung gian và cuối cùng là tỷ giá. Ngân
hàng trung ương thường chọn một trong số các loại tỷ giá như tỷ giá công bố, tỷ giá giao
dịch liên ngân hàng, tỷ giá hiệu dụng thực (Real Effective Exchange Rate: Là tỷ giá đã
được hiệu chỉnh theo lạm phát giữa nước chủ nhà với các nước có quan hệ thương mại,
đầu tư lớn nhất) và sử dụng các nghiệp vụ như can thiệp ngoại hối, điều hành thanh khoản
nội tệ (bằng nhiều công cụ) để tác động đến cung cầu ngoại tệ, hướng tỷ giá đến mục tiêu
đề ra.
(ii) Cung tiền: Gắn liền với mục tiêu trung gian là mục tiêu tiền tệ. Ngân hàng trung
ương thường chọn các biến số như tiền cơ sở (monetary base - MB) hoặc tiền dự trữ của
các tổ chức tín dụng, tài sản có trong nước ròng, số dư tái chiết khấu, tái cấp vốn… là các
biến số gắn bó mật thiết với các nghiệp vụ điều hành tiền tệ hằng ngày.
(iii) Lãi suất ngắn hạn: Là đặc trưng của các nước chọn mục tiêu cuối cùng là lạm
phát theo khung khổ lạm phát mục tiêu, tuy nhiên các nước chọn mục tiêu tỷ giá cũng có
thể chọn (bổ trợ cho mục tiêu tỷ giá) vì lãi suất cũng có mối quan hệ mật thiết đối với tỷ
giá trong ngắn hạn do tác động của cơ chế tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất (carry
trade - Nhà đầu tư vay đồng tiền có lãi suất thấp sau đó chuyển đổi sang đồng tiền có lãi
suất cao để hưởng chênh lệch lợi tức. Hoạt động này làm gia tăng giao dịch mua bán ngoại
hối của cặp đồng tiền này, tác động đến tỷ giá giữa 2 đồng tiền. Vì vậy, NHTW điều chỉnh
lãi suất đồng nội tệ để tác động đến tỷ giá theo chiều hướng mong muốn). Ngân hàng trung
ương đặt mục tiêu cho lãi suất liên ngân hàng và điều tiết thanh khoản để lãi suất liên ngân
hàng hội tụ về mức mục tiêu.
Tài liệu tham khảo:
IMF, 2015, Evolving Monetary Policy Frameworks in Low-Income and Other Developing Countries, IMF
Policy Paer (Washington), truy cập tháng 11/2017 https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/ 102315.pdf.
Yellen J., 1996, Monetary Policy: Goals and Strategy, remarks at The National Association of Business
Economists, 13/3/1996 (truy cập tháng 11/2017 https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/federal%20
reserve%20history/bog_members_statements/yellen_19960313.pdf).
Fredric s.mishkin (2001), tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
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Thực trạng và giải pháp thúc đẩy
tinh thần khởi nghiệp kinh doanh
của doanh nhân Việt Nam
trong thời kỳ hội nhập
Lương Vũ Quỳnh Hoa - CQ55/11.12
Lê Thị Thương Trà - CQ55/15.05

T

ính đến thời điểm hiện nay, số lượng doanh nghiệp Việt Nam đã lên đến hàng
trăm nghìn doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư
nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chính tinh thần khởi nghiệp
kinh doanh là nhân tố tiên quyết để hình thành nên lực lượng đó. Việc thừa
nhận những đóng góp của giới doanh nhân hay xây dựng tinh thần khởi nghiệp của họ
trong thời kỳ hội nhập là một việc làm cần thiết.
Ở nước ta, hệ thống giáo dục chưa chú trọng việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp
cho thế hệ trẻ. Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học chưa được trang bị những
nguyên lý cơ bản về kinh tế học và tiếp cận thực tiễn về kinh doanh. Phần lớn học sinh
tốt nghiệp phổ thông trung học, thậm chí không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học
vẫn chưa có ý niệm đầy đủ về lập thân, lập nghiệp. Hơn nữa, các chương trình giáo
dục - đào tạo ở các cấp chỉ nặng trang bị kiến thức, kỹ năng để trở thành người làm
thuê hơn là làm chủ.
Trong khi đó tinh thần làm chủ, tinh thần khởi nghiệp hầu hết lại được khởi
nguồn từ những con người lăn lộn thực tiễn, ít có cơ hội học hành. Thực trạng là phần
lớn những người khởi nghiệp, lập nghiệp ở Việt Nam có trình độ học vấn thấp, còn đối
với những người có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn lẽ ra có nhiều cơ hội khởi
sự kinh doanh thành công, lại hướng đến việc đi làm công, làm thuê. Phải chăng đây là
một đặc điểm riêng có ở xã hội ta? Đặc điểm đó có tạo ra rào cản lớn cho quá trình
hình thành tinh thần khởi nghiệp trong đời sống hiện đại của đất nước?
Vậy, khởi nghiệp là gì? Tinh thần khởi nghiệp là như thế nào?
Khởi nghiệp là quá trình một cá nhân hay nhóm tìm kiếm và theo đuổi một cơ
hội kinh doanh hoặc là quá trình sáng tạo ra giá trị bằng cách huy động các nguồn lực
để tận dụng cơ hội hoặc đó là quá trình biến các ý tưởng kinh doanh ban đầu trở thành
hiện thực.
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Tinh thần khởi nghiệp (entrepreneurship) còn được gọi là tinh thần doanh nhân
khởi nghiệp, là một thuật ngữ xuất hiện khá lâu trên thế giới. Theo các nhà nghiên cứu
thì những doanh nhân có tinh thần khởi nghiệp thật sự phải là những con người mà bản
thân họ có hoài bão vượt lên số phận, chấp nhận rủi ro với tinh thần đổi mới và sáng
tạo; đồng thời dũng cảm gánh chịu những tai họa nghiêm trọng về vật chất và tinh thần
khi làm ăn thua lỗ.
Hầu hết các tác giả đều thống nhất khái niệm “tinh thần khởi nghiệp - tinh thần
kinh doanh” (entrepreneurship) gắn với khái niệm “khởi nghiệp - doanh nhân”
(entrepreneur). Và trong những năm gần đây có một khái niệm khởi nghiệp rất “hot”
khác ra đời, đó là Startup.
Các yếu tố cốt lõi của tinh thần khởi nghiệp là: Khả năng nắm bắt cơ hội kinh
doanh; thái độ chấp nhận rủi ro; và ý tưởng đổi mới - sáng tạo. Các nhà nghiên cứu đã
đưa ra một số đặc trưng của tinh thần khởi nghiệp là: Có hoài bão và khát vọng kinh
doanh; có khả năng kiến tạo cơ hội kinh doanh; độc lập và dám làm, dám chịu trách
nhiệm; phát triển ý tưởng sáng tạo và đổi mới phương pháp giải quyết vấn đề; bền bỉ
và dám chấp nhận rủi ro, thất bại; có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Từ
đó, có thể thấy động cơ chủ đạo của người khởi nghiệp trước hết là muốn khẳng định
bản thân và sau đó là muốn đóng góp cho xã hội, còn động cơ vì tiền, vì sự giàu có chỉ
là thứ yếu.
Thực trạng về tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam
Ở Việt Nam, sự tự tin về năng lực kinh doanh thường tỷ lệ thuận với độ tuổi.
Năm 2015, tỷ lệ thanh niên nhận thức có khả năng kinh doanh ở Việt Nam là 55%
trong khi tỷ lệ này ở trung niên là 68,6%. Trong khi đó, dường như thanh niên lại là
nhóm nhanh nhạy và nhìn nhận cơ hội kinh doanh tốt hơn, khi mà 58,7% thanh niên
nhận thấy có cơ hội kinh doanh, trong khi tỷ lệ này ở nhóm tuổi trung niên là 54,9%.
Đây là điểm khác biệt đầu tiên so với kết quả khảo sát năm 2014 khi mà không có sự
khác biệt về nhận thức cơ hội kinh doanh giữa thanh niên và trung niên. Điểm khác
biệt thứ hai là về tỷ lệ người lo sợ thất bại trong kinh doanh. Nếu năm 2014, tỷ lệ thanh
niên lo sợ thất bại trong kinh doanh cao hơn so với người trung niên thì năm 2015 lại
hoàn toàn ngược lại. Tỷ lệ thanh niên nhận thấy lo sợ thất bại trong kinh doanh là
43,8%, thấp hơn mức 47,4% của những người trung niên. (Theo Báo cáo chỉ số khởi
nghiệp Việt Nam GEM 2015,VCCI - Cơ hội và tiềm năng khởi sự kinh doanh theo
nhóm tuổi ở Việt Nam 2015).
Thực trạng tỷ lệ thanh niên có ý định khởi sự kinh doanh cao hơn người trung
niên đúng với hầu hết các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới. Điều này cho
thấy Việt Nam cần chú ý nhiều hơn đến đối tượng thanh niên để xây dựng các chương
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trình thúc đẩy khởi nghiệp. Họ là những người nhạy bén trong việc nhìn nhận và nắm
bắt cơ hội kinh doanh, dám chấp nhận rủi ro để khởi nghiệp. Điều duy nhất còn hạn
chế của thanh niên so với người trung niên chính là khả năng kinh doanh. Chính vì
vậy, ngoài việc tiếp tục tăng cường trang bị các kiến thức cơ bản về kinh doanh trong
các hệ thống giáo dục, cần có các chương trình đào tạo về các nghiệp vụ và kỹ năng
khởi sự kinh doanh để trang bị năng lực kinh doanh cho đối tượng thanh niên.
Một nghiên cứu được công bố tại Diễn đàn Khởi nghiệp trẻ 2017 cho biết, Việt
Nam đang đứng đầu thế giới về Chỉ số tinh thần khởi nghiệp.
Khảo sát về tinh thần khởi nghiệp (AGER) tại 45 quốc gia với 50.861 người từ
14 tuổi trở lên được công bố bởi sự phối hợp thực hiện của Tập đoàn Amway, Đại học
Technische Universitat Munchen (TUM) và công ty nghiên cứu thị trường GFK. Đáng
chú ý, theo báo cáo này, Việt Nam đứng đầu thế giới về Chỉ số tinh thần khởi nghiệp
(AESI) và đứng thứ hai về thái độ tích cực đối với khởi nghiệp.
Cụ thể, 91% người Việt được hỏi cho biết họ xem chuyện bắt đầu một công việc
kinh doanh mới như một cơ hội nghề nghiệp đáng ao ước. 95% có thái độ tích cực với
tinh thần khởi nghiệp, làm chủ. Đồng thời, 96% cho rằng họ hoàn toàn cảm thấy thoải
mái với việc tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, 76% trả lời lý do
muốn khởi nghiệp là “để được độc lập trong kinh doanh và tự chủ trong công việc kinh
doanh của mình”. Để được độc lập trong kinh doanh là lý do chính người Việt muốn
khởi nghiệp.
Tuy nhiên, theo đánh giá chung của nhiều doanh nhân, việc khởi nghiệp
(Startup) hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Đó là, đa số doanh nghiệp khởi nghiệp
thường non trẻ, nguồn tài chính không có nhiều, đội ngũ nhân sự chỉ là những người
làm chuyên môn. Do đó, những kiến thức về thủ tục hành chính, pháp lý… đang khiến
những doanh nghiệp khởi nghiệp còn gặp nhiều lúng túng.
Giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của doanh nhân Việt
Nam trong thời kỳ hội nhập
Thứ nhất, cần phải hình thành tinh thần khởi nghiệp cho giới trẻ ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường. Bài học từ các quốc gia phát triển trên thế giới cho thấy, ý
chí tự làm chủ của con người phải được tôi luyện trong hệ thống giáo dục và xã hội
ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc cải cách hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học
theo hướng gắn giáo dục - đào tạo với hoạt động thực tiễn, đề cao tinh thần làm chủ,
thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp là điều kiện tiên quyết để bản thân mỗi người hình thành
ý chí tự thân lập nghiệp.
Thứ hai, để khởi nghiệp thành công cần phải biết được nội lực của mình. Từ khi
có ý tưởng đến khi thành lập một dự án cần chuẩn bị kế hoạch bài bản gồm: cơ sở, tiền
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đề để khởi nghiệp, chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp, bộ máy điều hành đảm bảo
tinh gọn, nhưng hiệu quả. Tuy nhiên để doanh nghiệp khởi nghiệp đạt kết quả tốt rất
cần hỗ trợ của nhà nước về vốn, thủ tục hành chính tinh gọn.
Thứ ba, cần có các chính sách nhất quán và đồng bộ từ chính phủ và các cấp
chính quyền, tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp. Hiện nay, các
chính sách, mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam vẫn còn quá thiếu và yếu kém.
Theo số liệu công bố của nhà nước, trong những năm gần đây, số lượng các công ty
mới thành lập bình quân khoảng 80.000 doanh nghiệp/năm nhưng cũng đã có bình
quân khoảng 50.000 công ty ngừng hoạt động mỗi năm. Điều này chứng tỏ tinh thần
khởi nghiệp của giới trẻ Việt Nam có tiềm năng phát triển, thị trường khởi nghiệp Việt
Nam đang có sức sống nhưng vẫn còn thiếu cơ chế, chính sách và sự đầu tư đúng mức,
hỗ trợ cần thiết từ nhà nước và xã hội nên những doanh nghiệp mới hoạt động, những
người khởi nghiệp không trụ lại được với tỷ lệ khá lớn.
Thứ tư, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
của các cấp, ngành, nhất là thanh niên về khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, làm giàu
trên chính mảnh đất quê hương. Tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung và hoàn thiện các
cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh
nghiệp đổi mới sáng tạo. Sớm nghiên cứu việc thành lập, tổ chức và vận hành các mô
hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp doanh nghiệp.
Thứ năm, cần nhanh chóng và kiên quyết cải cách thể chế theo hướng giảm
mạnh thủ tục hành chính, triệt bỏ tệ nạn sách nhiễu doanh nghiệp từ các cơ quan công
quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình khởi nghiệp, quá trình sản xuất
kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp được thông suốt và hiệu quả.
Tóm lại, con đường khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện
nay thường rất khốc liệt và nhiều rủi ro nhưng nếu không dấn thân, mạnh dạn, dám đối
mặt với thách thức thì không thể khởi nghiệp thành công. Chắc chắn rằng một khi tinh
thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp nở rộ trong các tầng lớp dân cư, đặc biệt là
trong thế hệ trẻ Việt Nam thì nó sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy
phát triển nền kinh tế, phát triển xã hội, đưa đất nước tiến lên.
Tài liệu tham khảo:
https://startup.vnexpress.net/tin-tuc/xu-huong/viet-nam-dan-dau-the-gioi-ve-tinh-thankhoi-nghiep-3647551.html
http://ddif.com.vn/chi-tiet-thong-tin-thong-bao/483/TINH-THAN-KHOI-NGHIEPDONG-LUC-PHAT-TRIEN-XA-HOI
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Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính
cho huy động vốn của doanh nghiệp
khởi nghiệp tại Việt Nam
Phạm Thị Thảo Huyền - CQ54/11.11

N

hững năm gần đây, việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong
những nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên thực hiện ở nhiều quốc gia, trong
đó có Việt Nam. Cơ chế, chính sách tài chính của nhà nước đề ra nhằm
khuyến khích và giúp đỡ các doanh nghiệp (DN) giải quyết các khó khăn lúc ban đầu,
trong đó bao gồm cả việc huy động vốn.
Tại Việt Nam, giai đoạn 2011-2018 là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của
khu vực DN so với 20 năm trước đó. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập có xu
hướng tăng cả về số lượng lẫn vốn đăng ký. Số liệu từ Cục quản lý Đăng ký kinh
doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới
là 131.275 DN, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Thực trạng các cơ chế chính sách tài chính của nhà nước nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp huy động vốn giai đoạn 2011-2018
Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các DN khởi nghiệp, Chính phủ Việt Nam đã ban hành
các cơ chế, chính sách để đa dạng hóa hình thức huy động vốn, tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nhiều hơn với hình thức huy động vốn hiện
nay. Cụ thể:
Thứ nhất, chính sách huy động vốn qua thị trường chứng khoán
Chính sách huy động vốn qua thị trường chứng khoán được xây dựng với nhiều
nội dung đổi mới, phù hợp với thực tiễn phát triển. Hiện tại, khung pháp lý cho hoạt
động của thị trường chứng khoán đã dần được hoàn thiện, góp phần thúc đẩy thị
trường chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định, vững chắc, trở thành kênh huy
động vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng công bố dự thảo Luật chứng khoán (sửa
đổi) dự kiến trình Chính phủ và Quốc hội vào năm 2019. Dự thảo bao gồm 10 chương
và 137 điều. Trong đó, một số nội dung sửa đổi mang tính chất ảnh hưởng sâu rộng
đến thị trường như nâng tiêu chuẩn công ty đại chúng, nới room nhà đầu tư nước ngoài
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lên 100% và điều chỉnh một số quy định về huy động vốn của các doanh nghiệp... Dự
thảo Luật cũng quy định về việc giảm vốn điều lệ khi mua cổ phiếu quỹ, nới quy định
trong hoạt động của công ty chứng khoán hay trao quyền nhiều hơn cho UBCK.
Thứ hai, chính sách huy động vốn qua phát hành trái phiếu
Chính sách huy động vốn qua phát hành trái phiếu DN theo hướng nâng cao tính
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DN khi huy động vốn trên thị trường trái phiếu. Việc
hoàn thiện chính sách này đã tác động tích cực đến vấn đề huy động vốn của DN thuộc
mọi thành phần kinh tế; Thị trường trái phiếu DN đã có sự tham gia tích cực của các
DN và cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt cả về quy mô thị trường và số lượng.
Thứ ba, đối với chính sách tín dụng
Đối với chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi, DN khởi nghiệp phải có dự án,
phương án sản xuất kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà
nước thông qua Quỹ Phát triển DNNVV. Hướng dẫn cơ chế tài chính cho Quỹ phát
triển doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động cũng được ban hành tại Thông tư số
19/2015/TT-BTC. Như vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên nếu
đáp ứng đủ điều kiện thì được vay vốn tại Quỹ với mức vay tối đa là 30 tỷ đồng, lãi
suất vay 7%/năm, thời hạn vay tối đa 7 năm.
Chính sách tín dụng của Nhà nước cũng đã có nhiều thay đổi quan trọng, được
điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với biến động của nền kinh tế vĩ mô như tín dụng đầu
tư của Nhà nước, thay thế các văn bản trước đây về chính sách tín dụng đầu tư và tín
dụng xuất khẩu. Theo đó, khách hàng có dự án đầu tư nhóm thuộc ngành nghề, lĩnh
vực kết cấu hạ tầng; nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp được vay vốn tín dụng đầu
tư của Nhà nước không phân biệt theo địa bàn đầu tư. Mức vốn cho vay tín dụng đầu
tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án
(không bao gồm vốn lưu động). Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi
vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng, phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh
doanh của dự án (tuy nhiên, không quá 12 năm).
Những hạn chế trong hệ thống chính sách, cơ chế hiện nay
Thứ nhất, cơ chế chính sách và hệ thống pháp luật còn nhiều điểm chưa phù hợp
Do tốc độ phát triển nhanh của hệ sinh thái khởi nghiệp với nhiều cấu phần mới,
nên cơ chế chính sách và hệ thống pháp luật chưa theo kịp để điều chỉnh cho phù hợp
với tình hình huy động vốn của DN khởi nghiệp theo phương thức mới (như quỹ đầu
tư mạo hiểm Việt Nam, sự công nhận giá trị bằng tiền của tài sản vô hình trong góp
vốn thành lập công ty hay bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với DN khởi nghiệp...).
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Thứ hai, hiệu quả trong kênh huy động bằng thị trường chứng khoán chưa cao
Kênh huy động vốn qua phát hành trái phiếu DN hiện nay cũng chưa thực sự đạt
hiệu quả như mong đợi. Nguyên nhân là do còn thiếu hệ thống các nhà đầu tư, sức cầu
thấp, chưa hình thành được thị trường định mức tín nhiệm DN cũng như trái phiếu DN.
Quan điểm coi trái phiếu DN như một công cụ tín dụng đã dẫn đến những quy định
mang tính hạn chế hoạt động đầu tư vào trái phiếu DN đối với các tổ chức tín dụng.
Đồng thời, hệ thống pháp lý chưa đủ rộng và sâu đã phần nào hạn chế thị trường trái
phiếu DN phát triển.
DN khởi nghiệp thường là DN có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, năng
lực tài chính yếu. Việc đáp ứng các điều kiện để có thể niêm yết trên thị trường chứng
khoán và thị trường trái phiếu DN là khó khăn, do đó, việc huy động vốn qua kênh này
chưa thực sự tạo điều kiện cho DN khởi nghiệp.
Thứ ba, chưa hoàn thiện trong khâu tổ chức, thực hiện, đánh giá
Chính sách tài chính đối với DN khởi nghiệp chỉ là một cấu phần trong các
chương trình hoặc chính sách chung cho mọi thành phần kinh tế. Hiện nay, khâu tổ
chức thực hiện còn thiếu tính kịp thời; Công tác tổng kết, đánh giá các cơ chế, chính
sách được ban hành chậm nên chưa có sự điều chỉnh kịp thời để giải quyết những
vướng mắc, khó khăn đặt ra và hỗ trợ DN hiệu quả.
Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp huy động vốn
Để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách cần tiếp tục được nghiên cứu sửa
đổi, bổ sung để tạo điều kiện cho DN khởi nghiệp phát triển. Trong đó, giải pháp trọng
tâm là cần phát triển thị trường tài chính nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn. Đồng
thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận
lợi cho DN khởi nghiệp cũng như hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Cụ thể:
Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chính sách pháp luật, hoàn
thiện khâu tổ chức, thực hiện và đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện.
Cụ thể, cần cải cách và hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh
vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh,
khuyến khích khởi nghiệp. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc tổ
chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính, cải thiện môi
trường kinh doanh, phát triển DN theo hướng: Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin,
hiện đại hóa phương thức quản lý, mở rộng phạm vi hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử
và hệ thống hải quan điện tử…
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Khâu tổ chức thực hiện cần chuyên nghiệp và chính xác hơn. Công tác tổng kết,
đánh giá các cơ chế, chính sách cần điều chỉnh kịp thời để giải quyết những vướng
mắc, khó khăn đặt ra và hỗ trợ DN huy động vốn hiệu quả.
Thứ hai, nghiên cứu phát triển thêm các kênh huy động vốn cho DN khởi
nghiệp, chú trọng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán với mô hình thị
trường chứng khoán cho DN khởi nghiệp.
Theo kinh nghiệm của một số nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan,
việc phát triển sàn giao dịch chứng khoán dành cho khởi nghiệp giúp các DN huy động
vốn trực tiếp từ xã hội, tháo gỡ khó khăn về vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Mô hình
sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho DN khởi nghiệp (KONEX) của Hàn Quốc
được hiểu đơn giản là một chế độ ưu đãi của Chính phủ đối với các công ty mới khởi
nghiệp, là một thị trường dành riêng cho DN vừa và nhỏ với các điều kiện niêm yết
tương đối thông thoáng như chi phí niêm yết thấp, nghĩa vụ công bố thông tin, tài
chính... không quá khắt khe và cơ chế thoái vốn dễ dàng hơn cho nhà đầu tư, đã phần
nào giảm bớt áp lực huy động tài chính, thường là gánh nặng đối với các DN mới thành
lập. KONEX được hình thành từ năm 2013 với 21 DN khởi nghiệp niêm yết và tổng vốn
thị trường là 468 tỷ won. Ngày 23/5/2016, đã có 119 DN khởi nghiệp niêm yết (gấp 6
lần) với tổng vốn 4.835 tỷ won (gấp 10 lần), tương đương khoảng 4,1 tỷ USD. Đây là
một trong những mô hình huy động vốn thành công cho DN khởi nghiệp cần học hỏi.
Thứ ba, cần thúc đẩy sự phát triển thị trường trái phiếu DN
Triển khai đề án tổ chức giao dịch trái phiếu DN. Theo đó, cần hoàn thiện
phương án tổ chức thị trường trái phiếu DN, sớm đưa thị trường giao dịch trái phiếu
DN vào hoạt động.
Rà soát lại điều kiện phát hành trái phiếu DN riêng lẻ theo nguyên tắc gắn với công
bố thông tin công khai và thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung. Đồng thời, khuyến khích
các công ty đưa trái phiếu lên niêm yết, tăng cường khả năng huy động vốn, khả năng
cạnh tranh và tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Xây dựng cổng thông tin trái phiếu DN, các nhà đầu tư, ngân hàng và người lao
động thông qua đó có thể nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, đẩy mạnh
công tác công khai minh bạch và hiệu quả sự ảnh hưởng của thông tin tới thị trường.
Tài liệu tham khảo:
Lê Minh Hương, Viện CL&CSTC, Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
Trần Lương Sơn, Chu Thái Hòa, Nhà nước và khởi nghiệp: Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
http://vtv.vn/kinh-te/goi-von-cho-khoi-nghiep-thong-qua-san-giao-dich-chung-khoan20160608092849695.htm.
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Bài viết được giải chương trình Cây bút vàng 2019

Grab Bike “rởm”: Kẽ hở của xe ôm
công nghệ Grab
Hồ Thị Minh Thư - CQ54/02.03

N

hững năm trở lại đây, Grab trở thành một cái tên quen thuộc đối với các
hành khách đi xe ôm, taxi ở thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh. Các hành khách có thể dễ dàng có một chuyến đi nhanh chóng, thuận
tiện sau khi đặt các cuốc xe trên ứng dụng đặt xe Grab. Trên ứng dụng này, Grab cũng
thường xuyên có các mã giảm giá, khuyến mãi đặc biệt dành cho các khách hàng.
Chính sự ưu đãi, thuận tiện, quan tâm đến khách hàng như vậy nên số lượng hành
khách cũng như tài xế công nghệ Grab cũng ngày càng nhiều.
Tuy nhiên cũng chính vì sự chiếm sóng quá lớn của xe ôm công nghệ trên thị
trường nên các xe ôm truyền thống hầu như ít có cơ hội chở khách đối với các khách
hàng có smartphone và có tải ứng dụng Grab mà chỉ có khách khi các ứng dụng đó
trong tình trạng quá tải, các hành khách gặp sự cố đối với smartphone hoặc là các hành
khách là người lớn tuổi không quen sử dụng các ứng dụng…
Vì bị mất khách, lượt khách đi ngày càng ít nên hiện nay đã có các xe ôm truyền
thống lợi dụng sự phát triển của Grab để trở thành các Grab “ rởm”.
Hiện trạng Grab “rởm”
Grab “ rởm” là như thế nào? Phân biệt thật - giả
Grab thật là tài xế luôn tuân thủ đúng quy định của Grab khi chở khách, đó là:
Mặc áo Grab (áo thun hoặc áo khoác), đội nón Grab và đưa cho khách nón Grab,
không mang dép lê. Khi trời mưa sử dụng áo mưa của Grab và đặc biệt là thu đúng số
tiền trên ứng dụng.
Grab “rởm” là xe ôm truyền thống mặc áo Grab và đội nón Grab nhưng không
có ứng dụng của Grab hoặc từng là tài xế Grab Bike nhưng bị Grab khóa tài khoản vẫn
mặc đồng phục Grab để hoạt động xe ôm truyền thống.
Thực trạng hiện nay
Một là, các tài xế xe ôm truyền thống dễ dàng “hoá thân” nhờ khoác bộ đồng
phục trang bị cho tài xế Grab Bike (bao gồm áo khoác hoặc áo thun, nón bảo hiểm có
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logo Grab). Họ có thể mua các loại áo đồng phục, nón Grab... một cách dễ dàng thông
qua mạng xã hội, các trang web bán hàng trực tuyến...
Hai là, chiêu trò của những Grab Bike giả danh này đã diễn ra từ rất lâu, thường
lập thành từng nhóm đón khách ở các bến xe, sân bay… Trong câu chuyện này, người
thiệt hại chính là khách hàng, họ thường bị “chặt chém” với cước phí cao từ 1,5 - 2 lần.
Những tài xế giả danh không nằm trong sự quản lý của hãng, tất nhiên nếu xảy ra sự
cố, các hãng sẽ không chịu trách nhiệm.
Ba là, các Grab Bike chính hiệu gặp nhiều vấn đề nguy hiểm tại các điểm đón,
trả khách đông đúc. Ở các điểm tập trung số lượng khách có nhu cầu gọi xe như bến xe
hoặc sân bay, luôn có mặt đông đảo tài xế xe ôm khoác đồng phục Grab Bike (giả
mạo). Họ tìm cách xua đuổi tài xế Grab Bike (mặc đồng phục) ra khỏi khu vực đón
khách để khách hàng không thể gọi xe qua điện thoại di động.
Nguyên nhân xuất hiện Grab “rởm”
Thứ nhất, xét từ phía công ty có ứng dụng Grab
Chúng ta có thể thấy rằng, trong bất kỳ một sự phát triển nào cũng luôn tồn tại
các kẽ hở và Grab cũng không ngoại lệ. Một trong những kẻ hở đó chính là việc quản
lý đồng phục: Chỉ cần tài xế chạy 10 - 15 cuốc là được cấp 3 áo và 1 nón chính, vì thế
số lượng đồng phục tuồn ra ngoài rất nhiều. Điều đó khiến cho các xe ôm truyền thống
có thể dễ dàng mua được áo và nón để trở thành một tài xế như Grab thật.
Thứ hai, xét từ phía các tài xế Grab xịn nhưng bị khóa tài khoản
Những tài xế này ban đầu kí hợp đồng với Grab, được cấp phát đồng phục nhưng
trong thời gian làm việc không tuân thủ các quy định của Grab nên bị khóa tài khoản
mà không bị thu hồi lại đồng phục nên họ lợi dụng đó để tiếp tục làm việc như một
Grab xịn; hoặc họ cho, bán lại cho người khác đồng phục.
Thứ ba, xét từ phía các Grab “rởm”
Họ có thể là những xe ôm truyền thống vì bị thất thu do lượng khách giảm dần,
số cuốc xe thực hiện được ngày càng ít. Họ nhận thấy Grab hoạt động với tần suất lớn
với số lượng ngày càng nhiều đã hút hết khách của họ. Chính vì thế, họ đã bằng một số
cách trở thành Grab “rởm”.
Thứ tư, xét từ phía các khách hàng
Ứng dụng Grab ngày càng phổ biến, rộng khắp cho nên các khách hàng nhiều lúc
cũng khó có thể phân biệt thật - giả là điều đương nhiên: đặc biệt là các hành khách lớn
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tuổi, các khách hàng mới từ nơi không có ứng dụng Grab phổ biến đến thành phố có
ứng dụng này phổ biến. Các khách hàng này có thể đã nghe qua về sự tiện ích của
Grab nhưng chưa sử dụng bao giờ, cứ thấy có áo và nón của Grab thì nghĩ là Grab thật.
Thứ năm, do sự phát triển của các ứng dụng bán hàng trực tuyến
Trang phục của tài xế Grab Bike đang được bán đầy rẫy trên các diễn đàn, mạng
xã hội, trang rao vặt trực tuyến (như chotot.com)… với giá rẻ. Giá bán một nón bảo
hiểm Grab khoảng 50.000-60.000 đồng; còn áo thun/áo khoác Grab chừng 30.000100.000 đồng… Vì thế cho nên việc có được đồng phục rồi trở thành một Grab Bike là
khá dễ dàng.
Giải pháp ứng phó với hiện trạng Grab “rởm”
Hiện trạng Grab giả mạo xuất hiện ngày càng nhiều, nó có ảnh hưởng không tốt
đến nhiều cá nhân, tổ chức: từ hành khách đến các Grab thật, công ty quản lý ứng dụng
Grab… Cho nên chúng ta cần có những giải pháp phù hợp, kịp thời để nhanh chóng
giải quyết hiện trạng này.
Về phía công ty quản lý ứng dụng Grab
Thứ nhất, công ty quản lý ứng dụng Grab cần có những quy định mới, có thể là
nghiêm ngặt hơn trong việc cấp phát đồng phục. Không nên cấp phát đồng phục với số
lượng lớn, tăng tiêu chuẩn được cấp đồng phục. Có thể đối với mỗi Grab Bike thì khi
cấp phát đồng phục sẽ in luôn số hiệu của tài xế đó, xác nhận sự chính chủ của tài xế.
sau khi in số hiệu như vậy thì cần có thông báo trên hệ thống, quảng bá trên các trang
truyền thông, đường phố để các khách hàng biết đến.
Thứ hai, có các quy định nghiêm ngặt trong hợp đồng khi mà tài xế bị khóa tài
khoản thì công ty cần có biện pháp thu hồi lại đồng phục đã được cấp phát chứ không
nên để đồng phục được trôi nổi trên thị trường. Có thể là mua lại đồng phục từ các tài
khoản này.
Thứ ba, luôn có các thông báo, khuyến cáo, cảnh báo về vấn đề Grab giả đang
hoành hành để cho các hành khách chú ý hơn. Việc thông báo này có thể là trên hệ
thống ứng dụng, hoặc trên các phương tiện truyền thông, cũng có thể từ việc công ty
xin phép chính quyền đặt biển khuyến cáo tình trạng này tại các chỗ đông người.
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Để đảm bảo quyền và lợi ích cho mình thì các cá nhân là khách hàng cũng cần có
những biện pháp nhất định.
Thứ nhất, chỉ sử dụng ứng dụng của Grab khi mà tài xế đón mình được đặt
thông qua ứng dụng. Các khách hàng đừng tưởng cứ áo Grab, nón Grab và mang giày
là Grab thật. Grab thật là khi bạn đặt trên ứng dụng. Tài xế đến phải đúng mặt, đúng
xe, đặc biệt là chở bạn đến đúng nơi cần đến mới thu đúng số tiền trên ứng dụng của
bạn mới là Grab thật.
Thứ hai, cần tỉnh táo, có cái nhìn chính xác về các tài xế Grab, trang bị các cách
nhận dạng Grab giả để không tiếp tay cho vấn đề này. Các đặc điểm nhận dạng tài xế
Grab Bike "nhái", như: chủ yếu là tài xế đứng tuổi, trang phục thường rất tuềnh toàng,
mang dép lê, thiếu đồng phục (mũ hoặc áo); giao tiếp với thái độ thường "chợ búa",
cộc lốc; không mang theo điện thoại smartphone; thường chèo kéo, o ép khách; chỉ
hoạt động thường xuyên ở một địa điểm; "hét" giá cao…
Thứ ba, cần có sự khuyến cáo đối với người thân, bạn bè về thực trạng này, có
lời khuyên đối với họ để họ không bị các Grab giả này lợi dụng.
Nói tóm lại, công nghệ ngày càng phát triển, các ứng dụng mới phục vụ cuộc
sống tiện ích của con người xuất hiện ngày càng nhiều; bên cạnh đó luôn tồn tại những
kẽ hở, tình trạng ăn theo, lợi dụng như tình trạng Grab “rởm”. Vì vậy chúng ta cần
trang bị đầy đủ các thông tin cơ bản về các tiện ích mới để không trở thành kẻ tiếp tay
cho các tình huống trên; cần có các biện pháp nhanh chóng, kịp thời để giải quyết,
ngăn chặn các điểm xấu này.

Tài liệu tham khảo:
https://techbike.vn/threads/cach-phan-biet-Grab-that-va-Grab-gia.147
https://www.thesaigontimes.vn/269400/Tinh-trang-gia-mao-tai-xe-GrabBike-ai-chiutrach-nhiem.html
https://tuoitre.vn/xe-om-Grabbike-nhai-tran-lan-ha-noi-20180225163137602.htm
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Bài viết được giải chương trình Cây bút vàng 2019

Cơ hội và thách thức
trong ngành nông nghiệp
khi Việt Nam tham gia CPTPP
Đỗ Thu Thảo - CQ55/08.03

H

iệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ sáu đã chính thức có
hiệu lực vào đầu năm 2019. Đây là cơ hội để nước ta mở rộng thị trường
xuất khẩu lâm sản, thủy sản, rau quả... Tuy nhiên, nó cũng tạo ra rất nhiều thách thức
đòi hỏi nền nông nghiệp nước ta phải chuyển mình phù hợp để đảm bảo sự phát triển
bền vững cho quá trình hội nhập.
Điểm nổi bật về nông nghiệp năm 2018
Con số kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ USD đạt được năm 2018 là kỷ lục của ngành
nông nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới
(đứng thứ 15 và đã xuất sang thị trường hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới). Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết: Thị phần xuất khẩu đều duy
trì, củng cố và mở rộng, 5 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của
Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN và Hàn Quốc. Giá trị xuất khẩu các mặt
hàng chủ lực đều tăng, trong đó có: gạo, rau quả, cá tra, đồ gỗ và lâm sản.
Theo Bộ NN&PTNT, năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch
xuất khẩu 43 tỷ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%. 2019 cũng là năm mà CPTPP
chính thức có hiệu lực nên có thể đem lại rất nhiều cơ hội và thách thức cho ngành
nông nghiệp nước ta.
Cơ hội mà CPTPP mang lại
Cơ hội lớn nhất mà hiệp định CPTPP mang lại đối với ngành nông nghệp nước ta
đó là phá bỏ hàng rào thuế quan, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường tiếp cận
các thị trường lớn nhất thế giới với ưu thế đáng kể.
Có lợi thế tương đối về nông nghiệp so với hầu hết các quốc gia trong CPTPP,
Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như: gỗ, sản
phẩm gỗ và thủy sản... Các mặt hàng này chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch
nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

18

Taäp 03/2019

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ

xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đều được xem là sẽ có nhiều lợi thế khi Việt
Nam tham gia CPTPP.
- Điển hình như gỗ, sản phẩm gỗ là nhóm hàng được đánh giá sẽ có lợi thế lớn
nhờ CPTPP. Hầu hết các quốc gia trong CPTPP đều cam kết loại bỏ thuế quan đối với
gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực. Điều này kỳ vọng sẽ
có làn sóng tăng trưởng mới đối với các doanh nghiệp ngành này. Trong số 10 nước
còn lại trong CPTPP, ngành gỗ Việt Nam đã có quan hệ tốt với các thị trường mạnh
như Nhật Bản, New Zealand, Australia, Singapore, Canada, Peru, Chile. Rất nhiều
dòng thuế xuất nhập khẩu các sản phẩm gỗ về bằng 0 sẽ là lợi thế để giảm giá thành
sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam.
- Với các nông sản khác, theo ông Trần Văn Công, Phó Cục trưởng Cục Chế
biến và Phát triển thị trường nông sản, các nhóm mặt hàng nông sản chế biến Việt
Nam sẽ phải đối mặt với khả năng cạnh tranh cao như rau quả chế biến, sản phẩm chăn
nuôi chế biến, bơ sữa... Tuy nhiên, Việt Nam cũng có lợi thế về sản xuất nông nghiệp,
thủy sản nhiệt đới như sản xuất có khả năng cạnh tranh cao, giá thành thấp, nguồn
nguyên liệu dồi dào, năng suất cao, nguồn nhân lực rẻ hơn các thành viên khác…
- Việc ký kết CPTPP cũng sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường mới như Canada, Peru,
Mexico... Điển hình với mặt hàng cá ngừ, Thái Lan, Trung Quốc đang là hai đối thủ
lớn nhất của Việt Nam nhưng không phải là thành viên của CPTPP. Như vậy, mặt
hàng cá ngừ của Việt Nam có lợi thế về thuế so với hai nước trên tại thị trường lớn
trong khối CPTPP. Còn với mặt hàng tôm, đối thủ đứng đầu là Ấn Độ cũng không phải
thành viên CPTPP nên đây được xem là cơ hội để sản phẩm tôm xuất khẩu Việt Nam
vươn lên cạnh tranh vị trí xuất khẩu hàng đầu.
Những khó khăn gặp phải
Khó khăn dễ thấy là nền nông nghiệp nước ta mặc dù đã đi vào sản xuất hàng
hóa, tuy nhiên quy mô vẫn còn nhỏ lẻ. Trong khi đó, yêu cầu của sản xuất nông nghiệp
hàng hóa hiện nay là phải theo quy mô và tỉ suất, theo tiêu chí của từng thị trường.
Khó khăn thứ hai, đó là KH-CN trong nông nghiệp nói chung vẫn phát huy hiệu
quả chưa cao. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến trong một bài phỏng vấn đã
nói: “Chế biến trong nông nghiệp vẫn còn rất yếu, hạ tầng kho bãi hạn chế, xuất thô
vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong XK. Giống trong nông nghiệp nói chung của Việt Nam
những năm qua có thể nói đã có những tiến bộ lớn về KH-CN, tuy nhiên so với các
nước tiên tiến trên thế giới thì vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là giống thủy sản...”.
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Thứ ba là cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, tuy đã có nhiều và
đã được điều chỉnh, tuy nhiên tổng quát thì vẫn chưa tạo được môi trường thuận lợi
nhất. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp đã có những chuyển biến
nhưng tăng chưa nhiều, trong đó doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp vẫn mới,
chiếm khoảng 1%. Bên cạnh đó, đầu tư ngân sách cho nông nghiệp tuy tăng về giá trị
tuyệt đối, song vẫn còn chiếm tỉ trọng nhỏ và xu hướng ngày càng giảm (trước đây
trên 10%, nay chỉ còn 5 - 6% trong tổng đầu tư ngân sách). Chính sách tín dụng cho
lĩnh vực nông nghiệp nhìn chung vẫn chưa thực sự thuận lợi.
Về tổ chức SX, đến nay, các ngành kinh tế - kỹ thuật của nông nghiệp gồm lâm
nghiệp, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi đều đã hình thành được các chuỗi sản xuất,
nhưng số lượng nhìn chung còn ít và vẫn còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, số lượng hợp tác
xã chưa nhiều, liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân chưa chặt chẽ.
Biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp...
Đối với ngành chăn nuôi, theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, là
ngành bị ảnh hưởng nhiều từ CPTPP do sức cạnh tranh chưa đủ mạnh, nhất là đối với
các sản phẩm thịt lợn, thịt bò và sữa. Khi CPTPP có hiệu lực, các mặt hàng sẽ tràn vào
nước ta và điều này sẽ dần làm thay đổi cách thức tiêu dùng của người dân, ảnh hưởng
tới sản xuất trong nước. Cùng với đó, CPTPP cũng quy định khắt khe về vùng an toàn
dịch bệnh, có hàng rào kỹ thuật yêu cầu tương đối cao đối với sản phẩm chăn nuôi từ
các nước khác.
Các biện pháp để “hóa giải” thách thức
Thứ nhất, để xâm nhập và chiếm lĩnh được những thị trường giá trị cao và quy
mô lớn như: Nhật Bản, Australia… những nông sản Việt Nam đang có lợi thế xuất
khẩu như: gạo, cà phê, tiêu, điều, thủy sản… cần vượt qua được các hàng rào kỹ thuật
và các biện pháp kiểm dịch vệ sinh, an toàn thực phẩm để chiếm lĩnh được các thị
trường này. Nếu không, dù thuế suất nhập khẩu của các thị trường này bằng 0% thì sản
phẩm nông nghiệp Việt Nam cũng không thể tiếp cận, mở rộng thị trường. Theo các
chuyên gia, với những sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế xuất khẩu cần thúc đẩy các
hoạt động mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư giữa nhà đầu tư thuộc CPTPP với Việt
Nam, giữa nhà đầu tư Việt Nam với đối tác thuộc các nước CPTPP để tìm kiếm cơ hội
hợp tác, liên kết hình thành các chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ hai, các ngành chức năng cần rà soát kỹ các ngành hàng dễ bị tổn thương
như chăn nuôi, mía đường… để có những chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp người sản
xuất giảm chi phí, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Đồng thời,
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giảm thấp nhất thiệt hại khi phải cạnh tranh với nông sản từ các nước CPTPP. Theo
ông Hoàng Thanh Vân, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nếu không nhanh cải tiến
và lựa chọn những sản phẩm lợi thế, đặc trưng để tập trung phát triển thì ngành chăn
nuôi sẽ gặp nhiều bất lợi. Bởi sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam hiện có chi phí sản
xuất cao hơn so với các nước có ngành chăn nuôi phát triển.
Thứ ba, các điều kiện về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và quy tắc xuất xứ sẽ là
yêu cầu đầu tiên để nông sản Việt mở rộng thị trường. Do đó, ngành nông nghiệp cần
đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu; trong đó đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất tập
trung, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn chặt với các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn
thực phẩm và chất lượng theo các cam kết.
Thứ tư, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực phòng vệ trước sự thâm
nhập hàng hóa, sự cạnh tranh với hàng ngoại thông qua việc đẩy mạnh liên kết sản
xuất, xây dựng mạng lưới phân phối nội địa cũng như tận dụng môi trường kinh doanh
thuận lợi từ chính sách nhà nước. Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu các nội dung
của Hiệp định CPTPP là rất quan trọng trong việc nắm bắt cơ hội hợp tác, đầu tư và
tháo gỡ rào cản bởi các quy định của Hiệp định.
Thứ năm, Bộ NN&PTNT cần tập trung chỉ đạo, phối hợp cùng với các bộ,
ban, ngành, địa phương, các thành phần kinh tế,… tiếp tục thực hiện quyết liệt và
hiệu quả hơn nữa chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới.
Kết luận: Các tác động tích cực và tiêu cực mà CPTPP mang lại đòi hỏi ngành
nông nghiệp nước ta phải có phương án phát triển, đổi mới phù hợp theo chính sách
pháp luật của nhà nước để có thể khai thác hiệu quả cơ hội, giải quyết các thách thức,
từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.

Tài liệu tham khảo:
https://vov.vn/kinh-te/xuat-khau-nong-san-viet-nam-nam-2018-vuot-ky-luc-40-ty-usd854782.vov
https://bnews.vn/cptpp-co-hoi-va-thach-thuc-cua-nong-nghiep-viet-nam/110727.html
https://bnews.vn/co-hoi-nao-cho-nong-san-tu-cptpp-/102469.html
http://nhandan.com.vn/kinhte/item/38459102-cptpp-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voinganh-chan-nuoi.html
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Hành trình để có tấm vé
lưu thông tốt - TOEIC
Nguyễn Hoàng Anh - CQ54/21.01
Sự cần thiết của chứng chỉ tiếng Anh TOEIC
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tiếng Anh đã và đang trở thành
một phương tiện giao tiếp vô cùng quan trọng. Vậy TOEIC là chứng chỉ như thế nào?
TOEIC (Test of English for International Communication): Bài kiểm tra Tiếng
Anh trong môi trường giao tiếp Quốc tế. Kết quả điểm bài kiểm tra sẽ phản ánh được
kỹ năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong công việc. Chính vì vậy, TOEIC sẽ phù hợp
cho người đi làm muốn được làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh
trong công việc.
TOEIC ngày càng trở nên phổ biến và trở thành tiêu chuẩn đánh giá khả năng
thông thạo tiếng Anh của người lao động. Có được tấm bằng TOEIC trong tay bạn đã
có những gì?
Thứ nhất, đủ điều kiện ra trường.
Nắm bắt được xu thế xã hội, rất nhiều trường đại học trong cả nước nói chung và
Học viện Tài chính nói riêng đã hoàn thành việc xây dựng quy chuẩn đầu ra cho sinh
viên các hệ đại học và cao đẳng chính quy, trong đó yêu cầu về trình độ tiếng Anh là
phải đạt TOEIC 450 điểm. Vì vậy, học TOEIC sẽ giúp các bạn học sinh đủ điều kiện
để tốt nghiệp đại học.
Thứ hai, lợi thế tuyệt đối khi tìm kiếm việc làm
Tiếng Anh là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với ứng viên trong quá trình
dự tuyển. Trong khi nhà tuyển dụng còn chưa biết gì về ứng viên ngoài hồ sơ của họ,
thì chứng chỉ TOEIC là “vũ khí” khá lợi hại để gây ấn tượng tốt và vượt qua nhiều ứng
cử viên khác để tiến vào vòng phỏng vấn.
Thứ ba, giúp ích cho việc phát triển nghề nghiệp
TOEIC là tấm vé lưu thông tốt giúp bạn có một công việc ổn định, môi trường
lành mạnh cùng mức lương hấp dẫn. Về lâu về dài, tấm bằng còn phát huy sức mạnh
khi bạn được cử đi gặp mặt đối tác hoặc được đề cử đi học tập nước ngoài và đặc biệt
khi cân nhắc đề bạt thăng chức.
Với xu thế xã hội hiện nay, việc sở hữu tấm bằng TOEIC là một lợi thế vô cùng
to lớn với mọi người. Đây sẽ là một sự đầu tư không bao giờ uổng phí. Trước những
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lợi ích trên, sinh viên chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để sau khi tốt nghiệp có một
bảng điểm TOEIC tốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà tuyển dụng, cũng như yêu cầu
của cuộc sống sau này?
Những hành trang cần thiết để có một tấm bằng TOEIC với điểm số cao
Đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất đó là việc đặt mục tiêu
Con thuyền ra khơi mà không biết cập bến nơi nào thì khả năng cao là sẽ lòng
vòng và đắm tại 1 bãi đá ngầm nào đó. Việc học tiếng Anh cũng tương tự vậy, bản
thân bạn ban đầu nên đặt mục tiêu là đạt 900 TOEIC, sau đó thì đặt hẳn mục tiêu là
990, đã mơ thì phải mơ lớn phải không nào? Dù bạn muốn thi Toeic, Ielts, SAT, hay
thi Đại học thì bạn cũng phải đặt mục tiêu rất cụ thể, có thời hạn deadline, lên kế
hoạch, căn chỉnh và thực hiện nó một cách nhất quán và kỷ luật. Và hãy cho bản thân lí
do rõ ràng tại sao mình cần đạt được mục tiêu đó, tại sao mình phải giỏi tiếng Anh?
Thứ hai, lên kế hoạch học tập
Bước đầu thực hiện mục tiêu, chúng ta nên kiểm tra đầu vào trước để định vị bản
thân xem mình đang ở đâu và biết chính xác mình còn cách mục tiêu bao xa.
Trung bình bạn cần 200 giờ để tăng 100 điểm TOEIC. Thế nên chúng ta cần một
khoảng thời gian hợp lý để tiến bộ. Nếu bạn muốn tăng từ 300 điểm lên 800 điểm
trong 2 tháng thì hầu như đó là bất khả thi. Hãy kiên nhẫn, mọi thứ đều cần thời
gian. Sau đó lên kế hoạch cụ thể: khi đã biết mình cần bao nhiêu thời gian để đạt được
điểm số 900+ TOEIC, cần chia thời gian mỗi ngày ra và học 3 phần chính đó là: Từ
vựng (phần cực kỳ quan trọng trong bài thi TOEIC), ngữ pháp và nghe.
Thứ ba, bắt tay vào học và ôn luyện
Bản thân mỗi người sẽ có một cách học riêng, nhưng chung lại vẫn tập trung vào
ba vấn đề cơ bản đó là: Từ vựng, ngữ pháp và phần nghe.
Phần từ vựng: Bạn càng học nhiều từ thì điểm đọc của bạn càng cao. Hiện nay có
nhiều phần mềm ghi nhớ từ mới xuất hiện thay cho cách học từ mới truyền thống như:
Quizlet, Memrise… Tùy theo các part trong bài thi TOEIC, đối với part 5 và 6, bạn
nên nhớ là “học theo cụm từ”, còn đối với part 7 học từ đồng nghĩa thì sẽ hiệu quả cao
hơn trong kỹ năng làm bài.
Phần ngữ pháp: Áp dụng phương pháp 3B, làm thẳng các đề thi TOEIC, khi làm
sai sẽ học lại ngữ pháp đó lần sau gặp lại sẽ làm đúng. Cũng như qua quá trình đó, khi
đọc part 7 các bạn sẽ học được rất nhiều cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng các loại từ
trong bài thi TOEIC.
Phần nghe: Đối với người mới bắt đầu, phương pháp luyện nghe cơ bản nhất đó
là “nghe đề thi - chép chính tả” thật nhuần nhuyễn và kiên trì. Đây là phương pháp
hiệu quả cho các bạn mới bắt đầu nghe vừa kết hợp với học “ngữ âm” và “từ vựng”.
Và đối với những bạn có một niềm yêu thích âm nhạc, điện ảnh, văn hóa Âu, Mỹ, hãy
tận hưởng niềm đam mê của mình qua những bài hát, thước phim hằng ngày để luyện
nghe, bên cạnh đó còn làm quen được cách sử dụng ngôn ngữ bình dân trong cuộc
sống hàng ngày của người bản xứ.
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Thứ tư, nhất quán và kỷ luật
Khi đã lên mục tiêu, có bản kế hoạch và bắt đầu thực hiện, thì một yếu tố cực kỳ
quan trọng đó là chúng ta cần thực hiện chuyên tâm đến cùng, liên tục và kiên trì. Áp
dụng kỷ luật bản thân. Không có thành tựu to lớn nào mà không phải trả giá cả, các
bạn có thực sự sẵn sàng phấn đấu hết mình để thực hiện điều đó không? Như Jim Rohn
đã từng nói: “Tất cả chúng ta đều phải chịu một trong hai nỗi đau: Nỗi đau của kỷ luật
hay nỗi đau của sự hối tiếc. Sự khác nhau là kỷ luật nhẹ tựa lông hồng còn sự hối tiếc
nặng tựa núi cao”.
Thứ năm, kỹ năng làm bài
Ngoài kiến thức thì kỹ năng làm bài thi TOEIC là một trong những điều quan
trọng giúp mình đạt được số điểm cao. Kỹ năng tốt sẽ cải thiện cho bạn ít nhất 50
điểm. Các kỹ năng gồm: Đọc nhanh, sử dụng quy tắc bàn tay trái, quy tắc bút chì, sử
dụng thời gian giới thiệu phần nghe để đọc câu hỏi part 3+4 , phân chia thời gian làm
phần đọc… Rèn luyện tốt các kỹ năng này là lợi thế rất lớn đối với các sĩ tử đi thi.
Thứ sáu, nguồn tài liệu
Hiện tại, nguồn sách phục vụ cho việc ôn thi TOEIC rất phong phú và đa dạng.
Bên cạnh các sách nâng cao kỹ năng trong bài thi, thì còn có các bộ đề phục vụ cho
quá trình ôn luyện. Các bạn chuẩn bị thi nên tham khảo, luyện tập nhiều từ các đề thi.
Một số nguồn sách các bạn có thể tham khảo như: Starter TOEIC, bộ đề ETS 1000,
ETS 1200, ETS 2016… Đây chính là những bí kíp võ lâm để các bạn có thể chinh
phục được bài thi TOEIC. Nguồn tài liệu có thể tham khảo trên các trang mạng xã hội,
các hội nhóm trên facebook: TOEIC PRACTISE CLUB, TOEIC MAX 990…
Thứ bảy, hãy trang bị cho bản thân tinh thần và sức khỏe sẵn sàng
Bên cạnh nền tảng kiến thức vững vàng thì yếu tố tâm lý là một trong những điều
vô cũng quan trọng. Tinh thần “ tự tin, chiến thắng” sẽ giúp bạn chinh phục được tất cả
những thử thách trước mắt. Hãy nhớ kiểm tra lại đồ dùng trước khi lên đường, hãy tạo
cho mình không gian thật thoải mái bằng việc đi thi sớm và trò chuyện với các bạn.
Còn một lưu ý nhỏ không kém phần quan trọng là có thể mang kẹo cao su để tỉnh táo
tinh thần vì bài thi TOEIC kéo dài trong hai tiếng đồng hồ.
Kết luận
Để có được một tấm vé lưu hành tốt nhất giúp tìm được đúng ngành nghề, công
việc mình được đào tạo hay yêu thích, sinh viên cần trang bị cho mình đầy đủ những
kỹ năng, kiến thức, tinh thần, tâm lý vững vàng. Và điều quan trọng nhất là bạn có sự
nỗ lực, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân, đó mới là điều giá trị nhất trong
quá trình phấn đấu không ngừng của bạn. Con đường bước tới tương lai sẽ mở rộng
hơn nếu bạn có lòng kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Tài liệu tham khảo:
https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/toeic-la-gi-bang-toeic-chung-chi-toeic-co-gia-tri-nhu-thenao-36242.html
https://giasutoeic.com/thong-tin-toeic/ky-thi-toeic-la-gi/
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
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Lộ trình bảo mật thanh toán thẻ
tại Việt Nam của Visa
Lê Xuân Tùng - CQ56/23.04
Nguyễn Hồng Hạnh - CQ56/08.06

V

ới mục tiêu giảm tỉ lệ giao dịch bằng tiền mặt ở mức dưới 10% vào cuối năm
2020, Việt Nam đang có những nỗ lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các phương
thức thanh toán không dùng tiền mặt đem lại lợi ích cả về tài chính cũng như
các mục tiêu quốc gia về giảm lượng tiền mặt. Nhưng mục tiêu này sẽ vấp phải không
ít trở ngại khi phải thay đổi nhận thức và thói quen tiêu tiền mặt của người dân. Việc
tăng cường bảo mật thanh toán thẻ là cách thiết thực để người dân tin dùng phương
thức thanh toán phi tiền mặt.
Khái quát về thẻ thanh toán
Thẻ thanh toán (Payment Card) - còn gọi là thẻ ATM được áp dụng rộng rãi cho
mọi khách hàng trong nước và ngoài nước với điều kiện khách hàng phải lưu ký tiền vào
một tài khoản riêng tại ngân hàng, tức là phải ký quỹ trước tại ngân hàng một số tiền
(nhưng được hưởng lãi) và được sử dụng thẻ có giá trị bằng số tiền đó để thanh toán.
Hiện tại có nhiều khái niệm về thẻ thanh toán, mỗi khái niệm đều trình bày
những khía cạnh về thẻ thanh toán căn cứ trên nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Sau
đây là định nghĩa tổng quan ngắn gọn về thẻ thanh toán: Thẻ thanh toán là một phương
tiện thanh toán không dùng tiền mặt được cung cấp bởi ngân hàng hoặc các công ty
lớn. Thẻ được dùng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ mà không dùng tiền mặt. Thẻ
cũng được dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự
động. Số tiền thanh toán hay rút ra phải nằm trong phạm vi số dư trong tài khoản tiền
gửi hoặc hạn mức tín dụng ngân hàng cho phép.
Lợi ích của thanh toán thẻ đem lại
Với một nền kinh tế đang phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng như
Việt Nam thì việc thanh toán bằng tiền mặt không thể đáp ứng được nhu cầu thanh
toán của toàn bộ nền kinh tế. Việc ứng dụng một hình thức thanh toán mới thuận tiện
hơn, an toàn hơn là điều cần thiết. Và thanh toán thẻ là một trong những phương thức
thanh toán mang nhiều ưu điểm và tiện ích cho các chủ thể kinh tế. Cụ thể:
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Đối với nền kinh tế
Một là, giảm tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông, điều này càng trở nên quan trọng
đối với một quốc gia đang trên đà phát triển như Việt Nam. Việc giảm lượng tiền mặt
lưu thông góp phần giúp Chính phủ kiểm soát, điều tiết tăng trưởng và lạm phát của
nền kinh tế một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
Hai là, quá trình thanh toán thẻ giúp nhà nước giảm được chi phí khi lưu thông
tiền mặt như: chi phí in ấn, chi phí bảo quản và vận chuyển tiền mặt. Thời gian
thanh toán được rút ngắn làm cho quá trình quay vòng của tiền được tăng lên đáng kể.
Ba là, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển với nhịp độ nhanh hơn
nhờ việc khuyến khích tiêu dùng cá nhân của các tầng lớp dân cư có thu nhập ổn định.
Đây là cơ sở cho quá trình lưu chuyển tiền tệ, khai thác và sử dụng tốt các nguồn vốn
trong nền kinh tế.
Bốn là, việc sử dụng thẻ thanh toán giúp hạn chế tình trạng lưu hành tiền giả,
ngăn chặn hành vi rửa tiền, kiểm soát được các giao dịch kinh tế, kiểm soát được việc
chấp hành kỷ luật thanh toán, ngăn chặn hành vi trốn thuế.
Năm là, tiền mặt để trong két thì sẽ không tham gia lưu thông nhưng để trong các
ngân hàng thì sẽ tạo ra một nguồn vốn lớn cho kinh tế. Nguồn vốn này sẽ tiếp tục được
tái đầu tư phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư cho giáo dục,…
Đối với chủ thẻ
Một là, thẻ thanh toán có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo và dễ dàng
thanh toán. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, hoạt động
24/24 tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, thẻ thanh toán còn được thực
hiện thông qua thư tín, điện thoại hoặc internet, điều này rất tiện lợi cho khách hàng
trong thời đại công nghệ hiện nay.
Hai là, chủ thẻ có thể kiểm soát được việc chi tiêu hàng tháng thông qua bản sao
kê thanh toán và đồng thời chủ thẻ cũng có thể sử dụng nguồn tín dụng do ngân hàng
phát hành, cung cấp với một hạn mức thẻ tín dụng tùy theo ngân hàng cấp cho mỗi
khách hàng. Đồng thời, việc thanh toán bằng thẻ giúp chủ thẻ tăng hiệu quả sử dụng
vốn do việc gửi tiền hưởng lãi tại ngân hàng cho đến khi sử dụng từng lần và giảm chi
phí cho việc bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt.
Ba là, thẻ thanh toán được phát hành với độ tinh vi cao và rất khó làm giả nên
tính an toàn cao hơn so với tiền mặt. Những rủi ro như mất thẻ, lộ mật mã hoặc bị lợi
dụng thẻ, chủ thẻ có thể kiểm soát và thông báo ngay cho ngân hàng phát hành để có
những biện pháp kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản của chủ thẻ.
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Thực trạng phát triển thanh toán thẻ tại Việt Nam

Theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu giảm sử dụng tiền mặt trong tổng phương tiện
thanh toán xuống dưới 10% vào năm 2020. Nhằm thực hiện đề án trên, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành kế hoạch phát triển thanh toán thẻ ngân hàng qua
thiết bị chấp nhận thẻ giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước xây dựng
kế hoạch để phát triển thanh toán thẻ ngân hàng theo phương thức xuất trình thẻ vật lý,
thẻ được số hóa qua thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, bao gồm Point of Sale (POS),
Mobile Point of Sale (mPOS) và các loại thiết bị chấp nhận thẻ khác tại điểm bán mà
chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý III - 2018, cả
nước hiện có 18.173 máy ATM, trên 294.500 máy POS (so với mục tiêu đến năm 2020
có ít nhất 300.000 POS được lắp đặt), các tổ chức tín dụng đã phát hành 101,3 triệu thẻ
ngân hàng các loại, trong đó có hơn 85 triệu thẻ ATM (được làm bằng thẻ từ, có độ
bảo mật kém hơn thẻ chip).
Hiện nay đã áp dụng các công nghệ thanh toán thẻ mới, hiện đại, có tốc độ thanh
toán nhanh, đơn giản, tiện lợi, trong đó bao gồm thanh toán sử dụng công nghệ thẻ
chip (tiếp xúc và không tiếp xúc), thanh toán bằng thiết bị di động sử dụng công nghệ
NFC/MST, thanh toán qua QR Code,…
Visa đề xuất lộ trình bảo mật thanh toán thẻ tại Việt Nam
Việt Nam là thị trường tăng trưởng tốt nhất của Visa với tỉ lệ gian lận thanh toán
thấp nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bình quân 100 USD giao dịch thẻ
ở Việt Nam thì thiệt hại chỉ là 3 cent.
Nhưng theo Visa, bảo mật thanh toán cho các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi
nợ trực tuyến phải thay đổi theo thời gian. Khi các thiết bị di động đã trở nên phổ biến
trên toàn thế giới, tội phạm mạng trở nên hiểu biết hơn thì Việt Nam vẫn bị bủa vây
bởi các nguy cơ về bảo mật. Do đó, ông Rahim Adbul - Giám đốc Quản lí Rủi ro của
Visa Khu vực Đông Nam Á đã đưa ra lộ trình phát triển bảo mật thanh toán điện tử ở
Việt Nam từ nay đến sau 2020. Cụ thể:
Năm 2018, nâng cao năng lực kiểm soát gian lận cho đối tác. Tuân thủ các chuẩn
mực bảo mật quốc tế (PIC, DSS, EMVCo).
Năm 2019, áp dụng phương thức bảo mật mới 3D Secure 2.0 (3DS 2.0). Ứng
dụng công nghệ mã hóa thẻ tại các đơn vị lưu thông tin thẻ.
Năm 2020, tăng cường bảo mật tài khoản cá nhân.
Các năm sau 2020, 100% áp dụng mã hóa (Tokenization).
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Như vậy, theo lộ trình Visa đề ra, trước hết trong năm 2019 sẽ áp dụng phương
thức bảo mật nâng cấp 3DS 2.0. Phiên bản bảo mật đầu tiên 3DS được thiết kế để tăng
niềm tin của người dùng đối với thanh toán thẻ trực tuyến từ đó thúc đẩy sự phát triển
của thương mại điện tử. Khi đăng ký với ngân hàng và kích hoạt dịch vụ bảo mật 3DS,
chủ thẻ có thể tự xác thực với ngân hàng cấp thẻ cho họ mỗi khi thanh toán bằng thẻ,
cụ thể người dùng phải nhập mật khẩu được gửi để xác thực. Nhờ đó mà các giao dịch
có thể tránh xa các gian lận và giảm các khoản bồi hoàn giao dịch từ các nhà phát hành
thẻ. Song để cải thiện trải nghiệm cũng như nâng cao bảo mật khi thanh toán thẻ của
người dùng thì việc đưa vào sử dụng phiên bản bảo mật 3DS 2.0 là rất cần thiết. Cụ
thể, trong khi phiên bản trước sẽ tiếp tục khả dụng và khả thi, phiên bản này sẽ sử
dụng xác thực dựa trên mã thông báo và sinh trắc học thay vì mật khẩu tĩnh. Đồng thời
trải nghiệm của người dùng cũng được đơn giản hóa và nâng cao khi mà họ bỏ qua quá
trình đăng kí ban đầu và việc sử dụng mật khẩu tĩnh của chủ thẻ có thể xóa bỏ. So với
phiên bản cũ, tin nhắn được cải tiến với thông tin bổ sung để đưa ra quyết định chính
xác hơn về xác thực, ngăn chặn các thanh toán không được xác thực ngay cả khi số thẻ
bị đánh cắp hoặc nhân bản.
Sau khi áp dụng thành công phiên bản bảo mật 3DS 2.0, Việt Nam cần tiếp tục
tăng cường bảo mật thông tin khách hàng. Theo Visa, lộ trình có thể thành công khi
100% mọi thông tin thẻ đều được mã hóa dưới dạng token, thẻ vật lí được giới hạn.
Vậy nên lộ trình Visa đưa ra là một lộ trình mà Việt Nam cần xem xét và ứng
dụng. Trên thực tế tại Việt Nam, lộ trình nâng cao bảo mật thanh toán thẻ với mục tiêu
khuyến khích người dân sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ sẽ là một lộ trình
dài hạn mang đầy rào cản thách thức với 4 nguyên tắc:
1. Giảm giá trị dữ liệu
2. Bảo vệ dữ liệu
3. Khai thác dữ liệu
4. Trao quyền cho chủ thẻ
Và khó khăn lớn nhất vẫn là bảo mật thanh toán thẻ cho người dùng khi mà công
nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt khi Việt Nam đang đón đầu nền Cách mạng công
nghiệp 4.0. Việc ứng dụng những kĩ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, phù hợp với sự
phát triển của thế giới là cấp thiết trong lộ trình bảo mật thanh toán thẻ.
Tài liệu tham khảo:
https://www.gpayments.com/about/3d-secure-2.0/
https://trithuccongdong.net/tinh-hinh-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-viet-nam-hien-nay.html
http://cafef.vn/hon-25-trieu-the-atm-phai-chuyen-sang-the-chip-vao-cuoi-nam-nay2019010713380387.chn
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Bài viết được giải chương trình Cây bút vàng 2019

Xu hướng làm việc mới
của giới trẻ Việt Nam hiện nay: Youtuber
Bùi Trung Hiếu - CQ56/21.13

Y

outube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc
tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. Ở Việt Nam, với đa
số người dùng, Youtube là nơi để giải trí, học tập hay nắm bắt những tin tức,
xu thế mới của xã hội. Tuy nhiên với một bộ phận khác, Youtube lại là công việc, là
công cụ để họ kiếm tiền thông qua việc tạo ra video cho người khác xem. Những người
đó được gọi với cái tên là youtuber. Hiện nay youtuber tại Việt Nam làm video chủ
yếu qua bốn hình thức:
* Vlog
Các nhân vật tự quay clip chia sẻ những quan điểm cá nhân về các vấn đề hấp
dẫn ở thời điểm đó hoặc gần gũi với đời sống… Họ chủ yếu kiếm tiền từ Youtube và
những chương trình quảng cáo khác, cả online lẫn offline. Loại hình này vô cùng phổ
biến và gần như bất cứ youtuber nào cũng có thể làm ở mảng này. Điều kiện để một
youtuber có thể thành công ở mặt này là cần kĩ năng nói dễ hiểu và khả năng dựng
video tương đối khá.
* Review Video
Youtuber sẽ quay những video đánh giá về các sản phẩm, dịch vụ có nhiều người
quan tâm trên thị trường. Video review về điện thoại, đồ công nghệ, mỹ phẩm, các sản
phẩm đang hot trên thị trường… Mảng này thu hút rất nhiều đối tượng từ những tín đồ
công nghệ cho đến fan của những ca sỹ muốn biết sự đánh giá về thần tượng của mình.
Yêu cầu cần thiết khi làm video về thể loại này đòi hỏi người làm phải có kiến thức tối
thiểu về vấn đề mình sắp nói hoặc phải có năng lực trong thẩm mỹ đi kèm với sự hài
hước để làm người xem không có cảm giác nhàm chán. Họ kiếm tiền chủ yếu từ lượt
xem và tương tác của người dùng, đối với những người review công nghệ, máy móc họ
còn được các hãng sản xuất trả tiền nhằm quảng bá cho sản phẩm của mình.
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* Tutorials Video
Những video hướng dẫn do Youtuber tự tạo ra, ví dụ: hướng dẫn thủ thuật dùng
Photoshop, hướng dẫn thu âm với các phần mềm đơn giản, hướng dẫn chơi nhạc cụ…
Thể loại này có riêng cho mình một bộ phận người xem không hề nhỏ là những nhân
viên văn phòng khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến tin học văn phòng hay những
baạn trẻ đam mê tự học chơi nhạc cụ như ghi ta, trống, piano... Youtuber ở mảng này
cũng chủ yếu kiếm tiền từ lượt xem và tương tác của người xem. Bên cạnh đó họ còn
giới thiệu cho người dùng về các cơ sở dạy học của mình, mua bán các loại nhạc cụ.
* Freestyle
Quay lại tất cả những gì bạn muốn, chơi game hấp dẫn có thể quay lại, quay những
khoảnh khắc dễ thương, những thử thách, trò chơi, chuyên nghiệp hơn thì đầu tư làm
phim ngắn, MV ca nhạc… Một số kênh truyền hình hiện nay cũng có thể đăng những
chương trình của mình lên kênh Youtube để phục vụ đối tượng không có thời gian xem
trên ti vi... Theo đánh giá thì đây là mảng có số lượng Youtuber đông nhất và lượng
người xem cũng đông nhất. Nguồn kiếm tiền ở mảng này bao gồm lượt xem, lượt tương
tác của người xem, đồng thời cũng có một phần đến từ các hãng quảng cáo.

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy thống kê của 10 kênh Youtube có số lượng
người đăng ký lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Ta có thể thấy cả 2 kênh đứng đầu là
FAP TV và POPS Kids đều nằm mảng freestyle. Bên cạnh đó, 8 vị trí còn lại cũng đều
nằm trong mảng này đủ thấy sức ảnh hưởng của nó lớn tới mức nào.
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Trong vòng 6 năm trở lại đây, số lượng người truy cập Youtube trên thế giới
cũng như tại Việt Nam tăng lên một cách chóng mặt. Vào năm 2017, youtube đã cán
mốc 1 tỉ người dùng mỗi ngày, ở Việt Nam thì hiện có 45% dân số sử dụng smart
phone để xem youtube. Đây thực sự là một thị trường đầy tiềm năng với những người
làm trong lĩnh vực này. Những youtuber thì ngày càng nổi tiếng và nhận được sự quan
tâm của nhiều người. Một trong số những ví dụ điển hình của Youtuber thành công
hiện nay phải kể đến nhóm làm phim FAP TV. Thành lập kênh từ giữa tháng 2/2014
với 4 thành viên, hiện nay nhóm có khoảng 60 thành viên với số lượng người đăng ký
lên tới 8 triệu người. Bên cạnh đó, kênh cũng góp phần không nhỏ khi mang tên tuổi
các thành viên của mình tới nhiều đối tượng người xem hơn. Trong đó nổi tiếng nhất là
4 cái tên Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Ribi Sachi. Họ đều trở thành thần tượng
của giới trẻ và nhận được sự quan tâm của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.
Lí do khiến youtuber trở thành một lựa chọn không hề tệ trong xã hội hiện nay là
bởi những lợi ích mà nó đem lại thật sự vô cùng hấp dẫn với những bạn trẻ. Đầu tiên
phải kể đến là sự tự do về thời gian trong công việc của mình. Thứ hai, các youtuber có
thể tự do quyết định lúc nào làm, lúc nào nghỉ ngơi, bên cạnh đó với những người làm về
các mảng như vlog hay review về ô tô, cơ sở sản xuất, nhà hàng ăn uống... thì thường
được đi lại trải nghiệm thực tế nên công việc trở nên thú vị và có động lực hơn. Một
trong những điều không thể không đề cập khi nhắc tới công việc đó là tiền bạn kiếm
được. Có thể khẳng định được rằng tiền các youtuber kiếm được không hề thua kém bất
cứ một công việc nào thời điểm hiện tại. Theo thông tin của 1 youtuber cho biết thì số
tiền youtube trả cho video có khoảng 1.000 lượt xem của Việt Nam sau khi trừ các
khoản phí dao động từ 0,3 đến 0,5 USD. Đồng nghĩa với việc chỉ cần có lượt xem cán
mức 1.000.000 các youtuber sẽ thu về cho mình khoảng từ 6 đến 13 triệu đồng. Một số
tiền không nhỏ so với số tiền từ một công việc văn phòng. Thậm chí một số youtuber nổi
tiếng có lượt xem đạt tới con số chục triệu cộng với tiền từ các dịch vụ quảng cáo thì số
tiền họ kiếm được còn lớn hơn nhiều. Ví dụ, có thể nhắc đến Youtuber Nguyễn Thành
Nam chủ sở hữu của kênh NTN Vlogs, người nổi tiếng với các video thử thách có thể
nói là điên rồ của mình, anh từng chia sẻ có thể kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng chỉ
nhờ việc làm Youtube. Anh là một trong những nhân chứng của việc không học đại học
cũng có thể thành công và là động lực cho một số youtuber làm theo mảng này.
Tuy nhiên việc làm Youtuber cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở những giai
đoạn đầu khi kênh chưa phát triển. Các youtuber chia sẻ ở những ngày đầu họ gặp rất
nhiều vấn đề do không có vốn cũng như kinh nghiệm khi làm về lĩnh vực này. Các
phần liên quan đến quay, cũng như lên ý tưởng nội dung đòi hỏi rất nhiều thời gian
cũng như tiền bạc, do đó rất nhiều người phải vay từ gia đình thậm chí ngân hàng để
có thể làm việc. Với những người đi trước và đã thành công trong lĩnh vực này, khó
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khăn của họ là phải đổi mới bản thân liên tục để có thể giữ được sức hút với người
xem của mình. Còn những bạn bắt đầu vào nghề thì phải tìm được điểm khác biệt của
mình so với những người đi trước, qua đó khẳng định bản thân. Cả hai việc trên đều
không hề dễ dàng với bất cứ một ai làm youtuber. Bên cạnh đó việc người xem
youtube có một phần lớn là trẻ em thì việc nội dung phù hợp là vấn đề được phụ huynh
quan tâm lớn. Nếu bạn là một youtuber và đối tượng người xem bạn hướng đến là trẻ
em thì vấn đề nội dung truyền đạt cần được ưu tiên hàng đầu. Một youtuber đi đầu và
đang rất thành công với đối tượng người xem này là Thơ Nguyễn với lượng subcribe là
5 triệu. Hơn nữa để có thể nhanh tiến đến thành công trong thời kì mà các youtuber
đua nhau thành lập kênh như hiện nay thì việc có những người đi trước hỗ trợ là điều
cần thiết. Trường hợp của Pew pew và MixiGaming là minh chứng rõ ràng nhất.
Kết luận: Youtube là một thị trường nhiều cơ hội mà mỗi người đều có thể khai
thác. Việc trở thành youtuber sẽ mang đến cho chúng ta một việc làm mới có nhiều trải
nghiệm cũng như tự do hơn trong công việc và thời gian của mình với số tiền không hề
thấp. Tuy nhiên để bước chân vào ngành này, một trong những yếu tố tối thiểu để
thành công là phải ít nhiều có kĩ năng ăn nói hoặc có kiến thức, tài năng về một mảng
nào đó, có khả năng thu hút người khác... Đặc biệt, cần có lòng bền bỉ, kiên trì khi mới
bắt đầu. Do vậy youtuber là một ngành đầy tiềm năng nhưng để khai thác và phát triển
được nó chúng ta cần thêm thời gian.

Thư giãn:
NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÀO PHÓNG
Tại nhà tắm hơi, một trong số những chiếc điện thoại di động để ở hành lang đổ
chuông, đầu dây bên kia nũng nịu:
- Anh yêu, em đang ở siêu thị, cho em mua áo lông chồn nhé, 50.000 franc thôi?
- Không vấn đề gì.
- Anh đáng yêu quá, thế nhẫn kim cương giá 120.000 franc, ý anh thế nào?
- Đối với anh, đó là chuyện nhỏ.
- Ôi! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em. Hay là chúng ta sẽ đặt dấu chấm cho
nó bằng một chiếc Mercedes tuyệt đẹp không mui, kiểu mới nhất, giá 500.000 franc?
- Kiểu xe này khá đấy!
- Tuyệt vời! Cám ơn "thần đèn" của em.
- Người phụ nữ cúp máy. Người đàn ông cau mày xem lại chiếc điện thoại, đoạn giơ
nó lên và hỏi: "Điện thoại này của ai đây?".
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Cơ hội và thách thức
cho ngành kiểm toán Việt Nam
trong thời đại CMCN 4.0
Nguyễn Quang Huy - CQ56/22.02CLC
Đặt vấn đề
Ngành kiểm toán Việt Nam luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế
hiện nay. Nó là công cụ kiểm tra tài chính một cách rõ ràng, chính xác nhất để từ đó
đưa ra những chính sách, biện pháp phù hợp để xây dựng chiến lược cho doanh
nghiệp, tổ chức. Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0,
ngành kiểm toán Việt Nam nói riêng và ngành kế toán nói chung đang đứng trước
những cơ hội và thách thức lớn. Vì vậy, chúng ta cần có những chính sách giải pháp
trung hạn và dài hạn nhằm thích ứng với sự đổi mới này.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cạnh tranh về những công nghệ mang
tính tự động hóa cao, tập trung chủ yếu ở ba lĩnh vực: Công nghệ sinh học, kĩ thuật số
và vật lí. Không chỉ ngành kiểm toán mà còn rất nhiều ngành nghề và các lĩnh vực
khác đang chịu tác động rất lớn bởi sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối
(Iot), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu.
Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản hàng năm của một tổ
chức do một người độc lập đủ danh nghĩa gọi là kiểm toán viên tiến hành để khẳng
định rằng những tài khoản đó phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế, không che
giấu sự gian lận và chúng được trình bày theo mẫu chính thức của luật định.
Ngành kiểm toán hiện nay đã có sự thay đổi cơ bản trong phương thức thực hiện
kiểm toán như: Áp dụng chứng từ điện tử bằng các phần mềm tổng hợp, xử lí dữ liệu,
ghi chép, thực hiện các phương thức kiểm toán khác bằng các ứng dụng công nghệ,
Internet. Thêm vào đó, cơ cấu tổ chức bộ máy ngành kiểm toán trở nên ngày một đơn
giản, chuyên nghiệp khi rất nhiều các bộ phận hoạt động có thể được thay thế hoàn toàn
bằng máy tính. Nhờ sự phát triển của CMCN 4.0 làm cho trình độ chuyên môn nghiệp
vụ của các kiểm toán viên ngày một cao hơn, đáp ứng được xu thế mới hiện nay.
Như vậy, chúng ta có thể thấy sự phát triển của kĩ thuật, máy móc đã tác động
đến không chỉ nghiệp vụ kiểm toán, tính chất phạm vi công việc, mà còn làm thay đổi
cơ cấu tổ chức cũng như đội ngũ nhân sự trong ngành kiểm toán.
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Cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới ngành kiểm
toán Việt Nam
Những cơ hội lớn của kiểm toán Việt Nam
Cũng giống như các ngành nghề khác cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang
phát triển một cách nhanh chóng và rộng rãi, đem lại cho ngành kiểm toán những cơ
hội sau:
Một là, CMCN 4.0 giúp giảm bớt rào cản về thời gian và địa lí, mở rộng phạm vi
công việc: Công việc kiểm toán trở nên thuận tiện dễ dàng. Nhờ vào mạng lưới
Internet không dây, các công ty kiểm toán không còn bị giới hạn bởi khoảng cách
địa lí. Các công ty đã mở rộng phạm vi không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài khi
việc kiểm kê sổ sách có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất kì thời gian nào. Những cuộc
trao đổi với đối tác không còn bị mất quá nhiều thời gian cho việc đi lại, thay vào đó
khách hàng có thể nói chuyện, bàn bạc vấn đề một cách trực tiếp thông qua mạng
Internet, từ đó giảm bớt được chi phí và thời gian cho cả hai.
Hai là, tiềm lực phát triển lớn cả trong và ngoài nước: Ngành kiểm toán Việt
Nam đang có sự đầu tư nước ngoài to lớn với hàng loạt những tổ chức quốc tế, ví dụ
như: Hiệp hội kế toán công chức Anh (ACCA), Hiệp hội kế toán viên công chức Anh
(CPA), hội kế toán công chức Anh và sứ Wales (ICAEW)… Đặc biệt, họ quan tâm
nhiều đến phát triển giáo dục khi đã liên kết với một số trường đại học lớn trên cả nước
như: Học viên tài chính (AOF), Kinh tế quốc dân (NEU), Ngoại thương (FTU)…
nhằm đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên quốc tế, nhờ đó những sinh viên
có cơ hội tiếp cận một nền tảng kiến thức vô cùng vững chắc và toàn diện để đáp ứng
được sự phát triển của CMCN 4.0.
Ba là, thừa hưởng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại: Việc tiếp thu
những trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên thế giới giúp cho ngành kiểm toán Việt
Nam tiếp cận những phần mềm ứng dụng thông minh, tiện ích có chi phí phù hợp.
Những công đoạn như: Thu thập, xử lí, tính toán số liệu đều đã được làm bởi máy tính
thay vì thủ công như trước kia. Nếu biết áp dụng thành tựu khoa học một cách hiệu
quả, ngành kiểm toán Việt Nam sẽ rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được chi phí, tạo
ra được môi trường làm việc chuyên nghiệp tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu,
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt các công ty lớn
trên thế giới hiện nay đã phát triển được phần mềm điện toán đám mây, từ đó cung cấp
một bức tranh đầy đủ về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tổ chức theo thời
gian. Từ đó kịp thời đưa ra tư vấn riêng cho từng đối tượng khách hàng. CMCN 4.0
đang và sẽ phát triển ảnh hưởng to lớn tới nền kinh tế nước ta nếu chúng ta biết tận
dụng cơ hội và thời cơ hiện có, sẽ mang lại cho kiểm toán viên và các cơ quan kiểm
toán có điều kiện làm việc thuận lợi hơn, phát triển nền kinh tế một cách sâu rộng hơn.
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Những thách thức đối với kiểm toán Việt Nam

Bên cạnh những cơ hội thì ngành kiểm toán Việt Nam cũng đang phải đối mặt
với rất nhiều thách thức đặt ra:
Thứ nhất, tính bảo mật, an toàn thông tin: Đây là một thách thức lớn đối với
ngành kiểm toán Việt Nam. Thông tin, kết quả kiểm toán có thể bị rò rỉ trong quá trình
gửi thư điện tử tới đơn vị kiểm toán hoặc các tổ chức. Từ đó các hacker, tin tặc có thể
tấn công ăn cắp dữ liệu, gây ra những hậu quả thiệt hại vô cùng to lớn đối với doanh
nghiệp, tổ chức. Vì vậy, việc bảo mật thông tin vẫn đang còn là một khó khăn không
chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao: Tại Việt Nam hiện nay, công việc
kiểm toán còn chủ yếu trên giấy tờ, hồ sơ. Tuy nhiên, với cuộc cách mạng công nghiệp
4.0, chúng sẽ được thay thế bằng hóa đơn điện tử, hồ sơ online, đòi hỏi sự thay đổi
mạnh mẽ về mặt ứng dụng khoa học kĩ thuật và trình độ chuyên môn vào trong kiểm
toán. Mặc dù vậy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kiểm toán viên Việt Nam còn rất
hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Trình độ sử dụng cũng như áp dụng những thuật
toán, ứng dụng còn yếu kém. Bên cạnh đó, chúng ta còn thiếu và yếu kĩ năng mềm như
kĩ năng tin học, làm việc nhóm, ngoại ngữ, tư duy phản biện, tính tuân thủ kỉ luật chưa
nghiêm… Kết quả điều tra do đại học Oxford (Anh) công bố năm 2013 dựa trên sự
phát triển của khoa học công nghệ cho thấy trong tương lai 95,3% kiểm toán viên sẽ bị
tự động hóa thay thế. Vì vậy, nếu không có trình độ thì số người thất nghiệp ngày một
tăng lên. Tính đến năm 2016, Việt Nam có khoảng 4.000 kế toán viên, kiểm toán viên
có chứng chỉ hành nghề (chiếm 2% trong tổng số 196.000 kế toán viên, kiểm toán viên
trong toàn khu vực ASEAN).
Thứ ba, về chi phí: Để mua được các thiết bị khoa học kĩ thuật, phần mềm hiện
đại nhất, đòi hỏi Nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư lớn.
Cần cân nhắc và tính toán kĩ khấu hao cũng như thời gian sử dụng, bởi các phần
mềm công nghệ rất nhanh bị lạc hậu và lỗi thời, có thể dẫn đến mất một khoản chi
phí lớn để nâng cấp, sửa chữa.
Thứ tư, về mức độ quan tâm trong ngành: Còn rất nhiều kiểm toán viên chưa
quan tâm đến sự thay đổi, tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cụ thể là có
hơn 50% kiểm toán viên quan tâm, trong đó có chỉ có 10% là quan tâm đặc biệt và
đáng báo động đó là có 5% không quan tâm hoặc ít quan tâm (dựa trên khảo sát của
hội kiểm toán hành nghề Việt Nam - VACPA). CMCN 4.0 vẫn đang ở những bước
đầu đối với ngành kiểm toán Việt Nam, nếu chúng ta không có một cái nhìn chính
xác, tổng thể chúng ta sẽ bị tụt hậu, trở nên kém phát triển so với các nước trong
khu vực và thế giới.
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Có thể thấy được những thách thức lớn nhất mà ngành kiểm toán đối mặt đó là
yêu cầu về lao động có trình độ công nghệ thông tin, sự đầu tư tài chính lớn, việc kết
nối ứng dụng phần mềm, việc kiểm soát dữ liệu, bảo vệ an ninh, bên cạnh đó còn là
tâm lí chủ quan không thấy được sức ảnh hưởng cuộc CMCN 4.0 của một bộ phận
kiểm toán viên. Đây không chỉ là vấn đề khó khăn của kiểm toán Việt Nam mà còn là
khó khăn chung của toàn khu vực và trên thế giới, cần có những biện pháp, hướng đi
đúng để phát triển ngành kiểm toán Việt Nam trong tương lai.
Một số biện pháp cho ngành kiểm toán để đáp ứng được cuộc CMCN 4.0
Với cơ hội và thách thức đặt ra, ngành kiểm toán cần có những giải pháp và bước
đi cụ thể để phát triển:
- Về phía các doanh nghiệp: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như
kĩ năng mềm cho kiểm toán viên bằng việc yêu cầu các kiểm toán viên có bằng, chứng
chỉ kiểm toán viên quốc tế đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kĩ năng nghiệp vụ.
- Về phía nhà trường, các cơ sở đào tạo, cần ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục,
trang bị cho học sinh, sinh viên đầy đủ kĩ năng trước khi ra trường đặc biệt là phải sử
dụng thành thạo các phần mềm kiểm toán, nắm vững quy trình xử lí tổng hợp thông
tin, cách lập trình và báo cáo tài chính một cách chính xác nhất. Chú trọng hợp tác
quốc tế đầu tư và phát triển các tiến bộ khoa học vào trong kiểm toán. Tổ chức các
buổi hội thảo, nói chuyện để kiểm toán viên cũng như sinh viên hiểu rõ về tầm quan
trọng cũng như ảnh hưởng to lớn của CMCN 4.0 đối với ngành kiểm toán.
- Nhà nước có thể ban hành các luật, kiện toàn hành lang pháp lý (cụ thể: Đến
năm 2020, ban hành chuẩn mực VAS/VFRS theo hướng cập nhật và tiệm cận chuẩn
mực quốc tế), các quy định để hỗ trợ doanh nghiệp trong các chính sách đào tạo nguồn
nhân lực kế toán, kiểm toán cũng như xây dựng các hướng dẫn về định hướng và
khuyến khích chuyển dịch lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN…
- Cả nhà nước và các doanh nghiệp: Cần đảm bảo vấn đề an ninh mạng, nâng cấp
bảo mật dữ liệu đến mức tối đa. Cần có những biện pháp xử phạt phù hợp với những
đối tượng thực hiện hành vi ăn cắp, trao đổi thông tin bất hợp pháp.
CMCN 4.0 mang đến cho ngành kiểm toán Việt Nam nhiều cơ hội, song bên cạnh
đó cũng đặt ra không ít thách thức. Chính phủ, các doanh nghiệp, công ty kiểm toán cần
có những chiến lược rõ ràng, cụ thể để phát triển trong xu thế mới, thời kì mới.
Tài liệu tham khảo:
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/ke-toan-kiem-toan-vacuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-136982.html
http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/883791/thach-thuc-moi-voi-nganh-kiem-toan
https://www.baohaiquan.vn/Pages/Tri-tue-nhan-tao-co-the-thay-doi-hoat-dong-ke-toan-kiemtoan.aspx
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Giải pháp khắc phục rủi ro của lĩnh vực
tài chính ngân hàng trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Phạm Bích Ngọc - CQ55/16.02

C

uộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) - cuộc cách mạng mà
trong đó các công nghệ như thực tế ảo, internet của vạn vật (Internet of
Things), in 3D, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh vực
của đời sống kinh tế - xã hội. Cuộc cách mạng này là một xu thế lớn, có tác động đến
phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu, trong đó có
Việt Nam. Dù mới bắt đầu nhưng nó đang phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công
nghiệp ở mọi quốc gia, báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý
và quản trị. Theo dự báo của các chuyên gia, cuộc CMCN 4.0 sẽ là nền tảng để kinh tế
chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang kinh tế
tri thức. Các ngành công nghiệp sáng tạo tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày
càng cao trong cơ cấu kinh tế so với các ngành sản xuất và dịch vụ truyền thống.
Sau ba cuộc cách mạng công nghiệp lớn trong lịch sử, cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 giúp cho máy tính, phần cứng, phần mềm cũng như mạng toàn cầu
phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự ra đời một cuộc cách mạng công nghiệp toàn
diện và làm biến đổi mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Cuộc CMCN 4.0 dựa
trên 3 lĩnh vực chính là:
 Kỹ thuật số: Bao gồm dữ liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối internet (IoT), trí
tuệ nhân tạo (AI).
 Công nghệ sinh học: Ứng dụng trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến
thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu.
 Lĩnh vực vật lý: Robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene,
skyrmions…), công nghệ nano...
Trong nền công nghiệp 4.0, bên cạnh việc tìm ra những nguồn/dạng năng lượng
mới và công nghệ để khai thác và sử dụng chúng, còn có các công nghệ hướng tới việc
sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, được gọi là công nghệ nhúng, công nghệ
phái sinh. Theo nhận định của các chuyên gia, CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi cơ bản
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khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây chuyền sản xuất. Cụ thể là, các
thiết bị sử dụng trong sản xuất sẽ được tăng tính tùy biến, giúp nhà sản xuất chỉ nâng cấp
phần mềm để bổ sung các tính năng mới cho hệ thống thông minh, chứ không cần nâng
cấp phần cứng hay thay thế các chi tiết, bộ phận trong dây chuyền như trước đây mà vẫn
đảm bảo đầy đủ các yêu cầu mới của khách hàng cho sản phẩm đầu ra.
Những rủi ro của ngành tài chính ngân hàng trong bối cảnh của cuộc
CMCN 4.0
Một là, các định chế tài chính sẽ phải đối mặt với vấn đề về an ninh dữ liệu tài
chính. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa mô hình tài chính truyền thống với mô hình tài
chính hiện đại ảnh hưởng đến sự an toàn và lợi nhuận của các tổ chức tài chính, sự thu
hẹp quy mô của các định chế tài chính truyền thống và ảnh hưởng đến tính thanh
khoản của toàn hệ thống. Với đặc điểm hệ thống tài chính Việt Nam phụ thuộc phần
lớn vào lĩnh vực ngân hàng, trong khi công nghệ tài chính chủ yếu được phát triển tại
các ngân hàng đứng đầu, sự phát triển ổn định, an toàn và lành mạnh của các tổ chức
tín dụng sẽ tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của cả hệ thống tài chính.
Hai là, ảnh hưởng của đồng tiền ảo Bitcoin. Sự phát triển của Bitcoin cũng như
các tiền điện tử khác như Onecoin, Lifecoin… không phải do ngân hàng trung ương
phát hành sẽ buộc ngân hàng trung ương các nước phải thay đổi cách thức điều hành
chính sách tiền tệ để thích ứng do khả năng ảnh hưởng tới các chỉ số tiền tệ trong mục
tiêu ổn định giá cả. Ngân hàng trung ương cũng phải đối mặt với rủi ro rơi vào tình
trạng giống đô la hóa vì bitcoin có thể làm cho việc giao dịch ngoại hối trở nên hết sức
dễ dàng. Những dịch vụ như PayPal hoặc e-gold làm cho người dân của một quốc gia
dễ dàng quy đổi tiền của mình sang một loại ngoại tệ mạnh hơn. Sự phát triển của
Bitcoin cũng có thể có những tác động tới hệ số tạo tiền đề đẩy nhanh tốc độ lưu thông
tiền mặt trong nền kinh tế nếu được sử dụng rộng rãi.
Ba là, CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn kênh phân phối, các sản phẩm dịch
vụ ngân hàng truyền thống và trải nghiệm khách hàng đang dần trở thành xu hướng
vượt trội. Với việc ứng dụng nhiều hơn công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi kỹ
thuật số, các sản phẩm của ngân hàng có thể tích hợp được với nhiều sản phẩm dịch vụ
phụ trợ để làm hài lòng khách hàng. Dự báo, trong vòng 10 năm tới, phần lớn doanh
thu của ngân hàng bán lẻ là nhờ vào web, điện thoại di động hay ứng dụng trên máy
tính bảng. Vì vậy, nếu các ngân hàng trong nước không nắm bắt và thay đổi theo xu
thế, cải thiện khả năng ứng dụng trên điện thoại di động của các tiện ích dịch vụ, phát
triển mạnh các hỗ trợ dịch vụ qua internet thì việc khách hàng tiếp tục sử dụng và gắn
bó lâu dài với ngân hàng là rất khó khăn.
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Bốn là, với sự phát triển chóng mặt của CMCN 4.0, xu hướng “ngân hàng không
giấy” sẽ trở nên phổ biến, là thách thức không nhỏ của ngành ngân hàng trong việc
giảm dần vai trò của các chi nhánh. Các chi nhánh không còn đóng vai trò quan trọng
và cũng sẽ không phải là kênh phân phối mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong tương
lai. Việc cạnh tranh thông qua mở rộng mạng lưới các chi nhánh ngân hàng sẽ dần
chấm dứt do chi phí hoạt động cao, thay vào đó là công nghệ ngân hàng hiện đại.
Khách hàng không còn đến với các chi nhánh nhiều như họ làm 10 năm trước đây,
điều này có nghĩa là ngân hàng phải tìm ra một phương thức giao dịch có thể kết nối
được với hành vi mới mẻ của một số khách hàng.
Năm là, CMCN 4.0 tạo ra sự cạnh tranh lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính,
ngân hàng, dịch vụ thanh toán trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ tài chính FinTech đang ngày càng mở rộng và phát triển. Theo khảo sát, đánh giá của PwC (một
trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay), trong vòng từ 3 đến 5 năm tới,
tổng mức đầu tư vào FinTech trên toàn cầu có thể vượt mức 150 tỷ USD. Theo đó,
“miếng bánh thị phần” của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên thị trường sẽ dần co
hẹp lại, cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh khách hàng giữa ngân hàng thương mại và
công ty công nghệ là xu thế tất yếu.
Sáu là, thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng sẽ có sự
thay đổi, do việc ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng có thể khiến số
lượng nhân viên của các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán sụt
giảm một cách đáng kể (đặc biệt là với các bộ phận kỹ sư tin học, giao dịch chi
nhánh…). Lao động tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam khó có thể
duy trì lợi thế cạnh tranh trong nghề này khi mà robot còn có thể làm tốt hơn thế
với mức chi phí rẻ hơn.
Tại Việt Nam, song hành cùng các giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp
trên thế giới, sự phát triển của công nghệ tài chính sẽ là một xu thế tất yếu. Đi kèm với
xu thế đó là những cơ hội cho các doanh nghiệp, các định chế tài chính, người tiêu
dùng và các quốc gia. Tuy nhiên, sẽ không tránh khỏi những khó khăn, thách thức mà
thế giới đã và đang chứng kiến bên cạnh những thách thức đặc thù riêng đối với nền tài
chính Việt Nam nêu trên. Do đó, để chuẩn bị cho sự bùng nổ về công nghệ tài chính
sắp tới, hệ thống tài chính và các cơ quan quản lý, giám sát của Việt Nam cần phải có
những bước chuẩn bị và chiến lược hành động cụ thể nhằm tận dụng tối đa những cơ
hội từ cuộc CMCN 4.0 đem lại, tạo đà đưa tăng trưởng kinh tế nước ta lên mức cao
hơn trong giai đoạn 2019-2021; đồng thời hạn chế được các rủi ro và đảm bảo an ninh
tài chính, tiền tệ.
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Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong
bối cảnh cuộc CMCN 4.0 bao gồm:
Thứ nhất, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, cho phép các định
chế tài chính hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính với sự hướng dẫn cụ thể các
quy định. Bên cạnh đó, cần xây dựng chặt chẽ các luật lệ để bảo vệ người tiêu dùng tài
chính trước những mặt trái mà sự phát triển “nóng” của công nghệ mang lại.
Thứ hai, các ngân hàng cần quan tâm đến việc phát triển các thiết bị tự phục vụ.
Trên thực tế, tốc độ suy giảm số lượng chi nhánh ngân hàng bắt đầu gia tăng từ khoảng
giai đoạn 2013-2016 khi hành vi của khách hàng chuyển sang yêu thích các kênh giao
dịch kỹ thuật số mà trung tâm là các thiết bị màn hình và điện thoại di động. Việc sử
dụng ATM vì thế cũng bị ảnh hưởng khi các ngân hàng cố thay thế vị trí của chúng
bằng các nền tảng tự phục vụ có nhiều tính năng hơn. Theo đó, thiết bị tự phục vụ sẽ
được phát triển theo 2 hướng khác nhau: Một là, thiết bị phân phối tiền mặt một cách
nhanh chóng với hình thức vô cùng đơn giản; Hai là, nền tảng quầy ngân hàng (còn gọi
là ki-ốt) với đầy đủ các chức năng vừa có thể phân phối tiền mặt, vừa có tính tương tác
cao, có thể phân phối các loại thẻ trả trước, phiếu giảm giá với mục đích tiếp thị, đồng
thời tích hợp được với thiết bị di động.
Thứ ba, chú trọng quản lý an ninh mạng. CMCN 4.0 đã đẩy cao mức độ chia sẻ
thông tin, từ đó tạo ra một nhu cầu rất lớn về an ninh mạng. Theo đó, các ngân hàng
cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dự phòng dữ liệu (Disaster
Recovery); nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật ở mức cao, đảm bảo việc mở rộng
phạm vi hoạt động (nếu có) được ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài.
Đối với các định chế tài chính, cần phải nâng cao năng lực hơn nữa để đáp ứng
các tiêu chuẩn hiện đại theo thông lệ quốc tế; chú trọng quản lý an ninh mạng như
quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dự phòng dữ liệu; nâng cấp hệ thống an ninh,
bảo mật ở mức cao, an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài.
Thứ tư, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành tài chính, ngân
hàng, trong đó chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; tăng khả năng
ứng dụng công nghệ thông tin. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại các tổ chức tín
dụng, các định chế tài chính cần được chú trọng để có đội ngũ cán bộ trình độ nghiệp vụ
giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ các hệ thống
công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, cần có liên kết đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát
công nghệ hiện đại trong nước và quốc tế, thực hiện các chế độ đãi ngộ chuyên gia.
Tài liệu tham khảo:
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWidth=20%25&
showFooter
https://baomoi.com/an-ninh-tai-chinh-tien-te-tai-viet-nam
http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-nhung-van-de
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Hoạt động xuất khẩu chè ở Việt Nam
Nguyễn Thị Hoàng Yến - CQ5/21.13
Thực trạng xuất khẩu chè tại Việt Nam
Chè là cây công nghiệp lâu năm, có nhiệm kì kinh tế dài, mau cho sản phẩm,
hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Cây chè trồng một lần có thể thu hoạch từ 30-40 năm
hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc của con người.
Chè là cây trồng mà sản phẩm của nó có giá trị hàng hóa và giá trị xuất khẩu cao,
thị trường tiêu dùng ổn định, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngày càng cao.
Giá trị chè trên thị trường thế giới trong những năm gần đây tương đối ổn định,
bình quân từ 1.000 - 1.900 USD/tấn chè đen và 200 - 300 USD/tấn chè xanh, chè vàng.
Việt Nam hiện nay là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên
toàn cầu. Cây chè được coi là loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn những cây trồng
khác, đóng vai trò xóa đói giảm nghèo, góp phần làm giàu cho địa phương. Hiện nay,
Việt Nam có 130.000 ha diện tích trồng chè với hơn 500 cơ sở sản xuất chế biến, công
suất đạt 500.000 tấn chè khô mỗi năm. Nhiều vùng chè có năng suất cao và chất lượng
tốt, nổi tiếng trong nước như: Tân Cương (Thái Nguyên), Mộc Châu (Sơn La),…
Các sản phẩm chè ngày càng được đa dạng hóa về chủng loại nhằm đảm bảo nhu
cầu tiêu dùng trên thị trường.
Sản phẩm chè Việt Nam đã có mặt trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó
nhóm các thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam là Pakistan, Trung Quốc,
Đài Loan và Nga. Theo thống kê 8 tháng đầu năm 2018, Pakistan là thị trường Việt
Nam xuất khẩu nhiều chè nhất với 46,1 triệu USD, chiếm 34,7% tỷ trọng xuất khẩu
chè; Đài Loan với 18,6 triệu USD, chiếm 14,7%; Nga với 15,6 triệu USD, chiếm
11,8%; Trung Quốc với 10,7 triệu USD, chiếm 8,1%.
Mặc dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới nhưng đa phần
chè Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường dễ tính, chưa có nhiều sản phẩm
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, EU,… Chính vì
lý do đó, sản lượng chè Việt Nam xuất khẩu chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng tiêu
thụ trên toàn thế giới.
Những hạn chế trong xuất khẩu chè ở Việt Nam
Thuận lợi trong xuất khẩu chè tương đối lớn, tuy nhiên cũng gặp không ít khó
khăn. Những khó khăn còn tồn tại trong ngành xuất khẩu chè của Việt Nam bao gồm:
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Chất lượng sản phẩm
Tại Việt Nam, người dân trồng chè phần lớn là những người không được đào tạo,
chưa có kinh nghiệm chuyên sâu. Phần lớn kinh nghiệm của họ có được là từ sự kế
thừa kinh nghiệm của các thế hệ trước truyền lại, thiếu kiến thức về áp dụng công nghệ
khoa học kỹ thuật hiện đại vào quá trình trồng và chăm sóc cây chè, từ đó làm ảnh
hưởng đến chất lượng sản phẩm chè.
Thực trạng dùng nhiều thuốc trừ sâu đối với cây chè vẫn còn tồn tại trong hoạt
động sản xuất chè tại Việt Nam. Nhiều người trồng chè vì muốn tối đa hóa lợi nhuận
mà đã lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học để tăng năng suất; dẫn đến chất lượng
thành phẩm chè không đảm bảo và giá bán sản phẩm cũng thấp hơn ở một số quốc gia
cùng hoạt động trong ngành công nghiệp chè.
Sản lượng
Ở Việt Nam, việc liên kết giữa các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu chè với
các vùng cung cấp nguyên liệu và sản phẩm chè vẫn còn chưa chặt chẽ, nên lượng
nguyên liệu chè thiếu hụt lớn, thậm chí có những nơi chỉ cung cấp được một lượng nhỏ
nguyên liệu chè cho doanh nghiệp. Điều này khiến cho doanh nghiệp thiếu lượng chè
cung cấp cho thị trường.
Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu thô
Hiện nay, do một số nơi chế biến chè thiếu kỹ thuật công nghệ khoa học hiện đại
nên sản phẩm chè xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô; một số khách hàng của doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt, sau khi mua sản phẩm chè thô về chế biến, khiến giá chè
xuất khẩu bình quân của Việt Nam không cao, khoảng 1.200 USD/tấn.
Chè Việt Nam chưa có thương hiệu mạnh
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới nhưng thương hiệu
chè Việt chưa thực sự nhận được nhiều quan tâm và chú ý tới. Nguyên nhân có thể là
do sản phẩm chè xuất khẩu của Việt Nam chỉ là sản phẩm ở dạng thô, chưa qua chế
biến. Vì vậy, chè Việt Nam chưa có tên tuổi trên thị trường, sản phẩm chè Việt có thể
bị lẫn lộn, trộn lẫn với sản phẩm của hãng chè các nước khác, phải mang tên là sản
phẩm của hãng chè quốc gia khác.
Thiếu sự thẩm định đạt tiêu chuẩn quốc tế
Việt Nam chưa có sự thẩm định về sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế để xác định
được chất lượng, độ an toàn trong sản phẩm chè xuất khẩu. Do thiếu sự thẩm định đạt
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mà một số doanh nghiệp sản xuất chè thiếu sự xác định
về giá trị của các sản phẩm, dễ bị các đối tác khách hàng nước ngoài ép giá sản phẩm
thấp hơn giá trị sản phẩm chè Việt.
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Những giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu chè Việt Nam
Nâng cao chất lượng sản phẩm
Chất lượng sản phẩm là một yếu tố quan trọng trong quá trình xuất khẩu sản
phẩm chè Việt ra thị trường quốc tế. Để nâng cao được chất lượng sản phẩm, Chính
phủ Việt cũng như các doanh nghiệp phải có biện pháp đổi mới công nghệ sản xuất sản
phẩm, áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến; đảm bảo chất lượng về vệ sinh
an toàn thực phẩm trong quá trình từ trồng, chăm sóc đến chế biến chè.
Cung cấp các lớp học đào tạo chuyên môn, kinh nghiệm về hoạt động sản xuất
sản phẩm, đảm bảo cho người trồng chè nâng cao được kỹ năng, kiến thức chuyên sâu
về trồng và chăm sóc cây chè.
Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng và các loại
hình sản phẩm chè có tính cạnh tranh cao, thu hút được người tiêu dùng nhằm cải thiện
được chất lượng sản phẩm chè Việt.
Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu và vùng trồng chè
Chính phủ nên đưa ra những chính sách nhằm kết nối mối quan hệ giữa các vùng
sản xuất chè và doanh nghiệp xuất khẩu, gắn chặt lợi ích của các bên với nhau, giúp
các bên cùng hợp tác cùng phát triển đưa sản phẩm chè Việt mang tầm quốc tế.
Tạo dựng nên một thương hiệu chè Việt lớn mạnh
Doanh nghiệp sản xuất chè nên có những giải pháp, áp dụng khoa học hiện đại,
nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường để tạo ra các nhóm sản
phẩm chè khác nhau, gắn kết sản phẩm chè với thương hiệu chè Việt. Bên cạnh đó,
Chính phủ hỗ trợ ngành công nghiệp chè tạo ra một thương hiệu Việt đủ lớn, thu hút
được sự quan tâm của người tiêu dùng.
Cung cấp cơ sở thẩm định sản phẩm chè Việt theo tiêu chuẩn chất lượng
quốc tế
Ngành công nghiệp chè Việt nên đưa ra các đề án kết hợp các tổ chức thẩm định
sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế có uy tín, tạo cơ sở thẩm định theo tiêu
chuẩn quốc tế, từ đó sản phẩm chè Việt Nam sẽ được nâng cao về chất lượng giá trị
sản phẩm, có thể tạo dựng cho chè Việt một thương hiệu lớn mạnh, có vị thế trên thị
trường quốc tế.

Tài liệu tham khảo:
congthuong.vn/xuat-khau-che-9-thang-giam-ca-ve-luong-va-gia-tri-109742.html
http://vufo.org.vn/San-xuat-va-tieu-thu-che-Viet-Nam-40-3558.html?lang=vn
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Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
Nhà nước vào doanh nghiệp Việt Nam
Phạm Bích Ngọc - CQ55/16.02
Tìm hiểu sơ lược về “vốn” và nguồn vốn đầu tư của Nhà nước
Vốn là một trong số những nhân tố nền tảng để tiến hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu nói hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp là quả tim trong một cơ thể sống thì vốn giống như mạch máu luôn tuần hoàn
nhằm duy trì sự sống cho cơ thể và dòng vốn đầu tư của Nhà nước cho doanh nghiệp
chính là tĩnh mạch giúp lưu thông máu về tim. Trong những năm qua, nguồn vốn Nhà
nước huy động cho đầu tư liên tục gia tăng và chiếm tỷ lệ khoảng 30% GDP, đặc biệt
là nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp góp phần tạo nên sự chuyển biến quan trọng về
cơ sở vật chất kỹ thuật, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực
sản xuất, cải thiện văn minh đô thị, đóng góp quyết định vào phát triển kinh tế xã hội
và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, cùng với các kết quả
đạt được, việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong những năm qua đã
bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vốn, hiệu quả
đầu tư kém. Những hạn chế về vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang là bài toán
khó đối với Nhà nước và các doanh nghiệp nhận vốn.
Vốn là biểu hiện bằng tiền của tất cả các nguồn lực đã bỏ ra để đầu tư. Các
nguồn lực có thể là của cải vật chất, tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và tất cả
các tài sản vật chất khác. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử
dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư
vào doanh nghiệp nhằm mục đích tạo lợi nhuận. Đầu tư vốn là nhân tố quan trọng
đóng vai trò quyết định sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự tăng trưởng và
phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, vấn
đề nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp luôn là vấn đề “nóng
hổi”, tuy nhiên nó không tránh được những rủi ro.
Nguyên nhân nào dẫn đến vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp khó
tránh khỏi thất thoát và hiệu quả không cao?
Thứ nhất, Nhà nước chưa xác định rõ ràng những ngành, những lĩnh vực mà
Nhà nước sẽ đầu tư. Thảo luận về phạm vi đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp
theo các hình thức đầu tư, có ý kiến đề nghị, cần xác định rõ hơn những ngành,
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lĩnh vực mà Nhà nước được đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực độc quyền nhà nước, cung ứng
sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; những ngành, lĩnh vực cần duy trì
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; những ngành, lĩnh vực mà Nhà
nước cần tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp; nguyên tắc để mua
lại một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác khi Nhà
nước điều chỉnh cơ cấu kinh tế, trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc cung ứng
sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội.
Thứ hai, vốn đầu tư của Nhà nước vào các doanh nghiệp chưa được Nhà nước
giám sát một cách chặt chẽ nên không phát huy được hiệu quả. Việc giám sát đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp tức là giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và
công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định về
phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh
nghiệp. Tuy nhiên thực trạng hiện nay cho thấy việc quản lý này của Nhà nước đối với
các doanh nghiệp còn lỏng, khiến tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn vốn vẫn xảy ra.
Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là
ROE (tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu). Hiện tại, ROE của 871 doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước là 16%, không chỉ thấp xa so với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, mà còn giảm so với năm 2013. Các doanh nghiệp này hiện có
vốn chủ sở hữu 1.233.723 tỷ đồng, nếu ROE tăng thêm 1-2% thì Nhà nước đã có thêm
12.337 - 24.674 tỷ đồng. Như vậy, chưa cần nói đến những doanh nghiệp thua lỗ, mà chỉ
cần nói tới việc quản lý, sử dụng vốn kém hiệu quả đã cho thấy cần phải có mô hình
quản lý vốn nhà nước mới thay cho cách quản lý hiện nay.
Bên cạnh đó, trong những năm qua, hành lang pháp lý về đầu tư, quản lý và sử
dụng nguồn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã cơ bản được hình thành, khắc phục
được một số tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản của
doanh nghiệp mà Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hệ thống pháp
lý này mới chỉ dừng lại ở nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành nên chưa bao quát được hết các loại hình doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt, cơ chế tài chính cho các tập đoàn, tổng
công ty; chế độ về quản lý rủi ro, báo cáo và công bố thông tin, đánh giá xếp loại
doanh nghiệp; cơ chế tài chính cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp, thanh
lý phá sản dự án lớn thua lỗ vỡ nợ, xử lý về mặt tài chính đối với doanh nghiệp liên
quan bán phá giá... Bên cạnh đó, cơ chế phân công, phân cấp trong thực hiện các
quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước còn bị phân tán, chồng chéo, trùng lặp và
không rõ phạm vi.
Thứ ba, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào các doanh nghiệp chưa được doanh
nghiệp sử dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Ông Nguyễn Hữu Quang, thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
cho rằng: “Đã 20 năm trôi qua, bàn tới, bàn lui, nghiên cứu, khảo sát không biết bao
nhiêu lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được. Khi vụ việc Vinashin, Vinalines… xảy
ra, vấn đề thành lập cơ quan chuyên quản lại được bàn bạc một cách nghiêm túc, nhưng
vẫn chưa làm được, thì gần đây lại “phát lộ” hàng loạt doanh nghiệp có vốn nhà nước
làm ăn thua lỗ, mất vốn hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng, như: PVC, Đạm
Ninh Bình, Xơ sợi Đình Vũ, Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất, Bột giấy
Phương Nam, Gang thép Thái Nguyên… Danh sách doanh nghiệp có vốn nhà nước làm
ăn thua lỗ tiếp tục dài ra đã chứng tỏ mô hình giao các bộ, ngành, địa phương làm đại
diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp không còn phù hợp”.
Việc sử dụng vốn chưa hiệu quả do cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp còn
nhiều bất cập như: Hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp chưa đáp ứng được các yêu
cầu quản lý, yêu cầu giám sát hiệu quả sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao;
tính tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính, công khai, minh bạch thông tin của
các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; sự tách bạch giữa nhiệm vụ kinh
doanh với nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp chưa rõ ràng; sự phân công, thực thi
vai trò đại diện chủ sở hữu trong doanh nghiệp còn phân tán, chồng chéo; quá trình tổ
chức, cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp tiến hành chậm, kéo dài.
Thứ tư, tình trạng tham nhũng ở các doanh nghiệp không được kiểm soát một
cách sát sao dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vốn. Một hình thức được xem là khá
phổ biến, làm thất thoát lãng phí nguồn vốn Nhà nước là tình trạng tham nhũng, hối lộ
trong quan hệ doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân (hối
lộ thương mại) biểu hiện phổ biến là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà nước nhận
“hoa hồng”, “gửi giá” trong các hợp đồng ký kết với doanh nghiệp tư nhân, trong đó
có 40% số doanh nghiệp tư nhân phải sử dụng “Chi phí không chính thức” để tiếp cận
nguồn vốn này. Tình trạng này đang là vấn nạn không chỉ đối với các doanh nghiệp có
vốn đầu tư Nhà nước mà cả những doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài. Điều này là nhân tố làm hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên khó
khăn, yếu kém và giảm hiệu quả nền kinh tế.
Giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào các
doanh nghiệp
Về phía Nhà nước
Thứ nhất, Nhà nước nên xác định rõ hơn những ngành, những lĩnh vực Nhà nước
sẽ đầu tư. Về nội dung này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, phạm vi đầu tư
theo các hình thức đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã
được quy định chi tiết tại dự thảo Luật, đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc
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của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần xác định rõ hơn những
ngành, lĩnh vực sẽ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo từng hình thức đầu tư
cụ thể. Ủy ban Kinh tế cho rằng, cần hạn chế tối đa việc Nhà nước thành lập doanh
nghiệp mới, cũng như làm rõ những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần tiếp tục duy trì
tỷ lệ cổ phần, vốn góp và đề nghị quy định cụ thể hơn về vai trò, mô hình hoạt động
của doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
Thứ hai, Nhà nước cần tăng cường quản lý giám sát tài chính doanh nghiệp, nâng
cao hiệu quả quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, hạn chế sự can thiệp
hành chính, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của doanh nghiệp. Việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở
doanh nghiệp giúp Nhà nước có thể nắm bắt rõ hơn tình hình sử dụng vốn ở các doanh
nghiệp; kịp thời đưa ra các quy định, chính sách buộc doanh nghiệp phải tuân thủ nếu
có những khó khăn khi sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; từ đó
tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng vốn ở các doanh nghiệp nhằm mang lại lợi
nhuận cao hơn về phía Nhà nước và phía doanh nghiệp.
Thứ ba, Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền
vững, hiệu quả. Để giúp các doanh nghiệp phát triển phù hợp với cam kết hội nhập,
Chính phủ cần xây dựng và đưa ra các định hướng chiến lược phát triển ngành, vùng
dài hạn làm cơ sở cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, tập trung hỗ trợ các doanh
nghiệp về tài chính, khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin để giúp các doanh nghiệp
xây dựng một hệ thống thông tin đồng nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của
chủ sở hữu, của xã hội đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng thông lệ quốc tế; tập
trung đào tạo, xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu
phát triển và thực hiện các quyền của đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước trong các
doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, rất cần có thêm các cơ chế để quản lý phần vốn đầu tư của Nhà
nước vào các doanh nghiệp. Thảo luận trong dự án Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong năm 2018, đa số đại biểu Quốc hội cho
rằng, việc ban hành Luật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư
vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho quá trình tái cơ cấu doanh
nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế cũng như đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống
tham nhũng và lãng phí trong quản lý kinh tế.
Về phía các doanh nghiệp nhận vốn đầu tư của Nhà nước
Thứ nhất, doanh nghiệp cần sát sao hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh
để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí vốn. Doanh nghiệp
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cần hoàn thiện công tác kế hoạch sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh, xây dựng lộ
trình sử dụng vốn cho từng giai đoạn sản xuất và thực hiện tiết kiệm, minh bạch. Bên
cạnh đó, xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh, kiểm tra,
đẩy mạnh thu hồi công nợ một cách thường xuyên, tuân thủ nghiêm túc quy tắc quản
lý tài chính trong sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, chất lượng
nguồn nhân lực, hiện đại hóa trang thiết bị trong quản lý để sử dụng vốn một cách
khoa học, hợp lý và tiết kiệm mà vẫn mạng lại hiệu quả cao.
Thứ hai, doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ và đưa ra những quy định chống
tình trạng cán bộ công nhân viên tham nhũng tránh nguy cơ thất thoát vốn trong doanh
nghiệp. Tham nhũng là một hiện tượng xảy ra rất phổ biến không chỉ đối với các
doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước mà còn ở các khu vực kinh tế tư nhân và vốn
đầu tư nước ngoài. Để hạn chế tình trạng này, các doanh nghiệp cần mở rộng đối tượng
điều chỉnh của pháp luật phòng chống tham nhũng, tăng cường chế tài xử lý đối với
doanh nghiệp sử dụng biện pháp “đưa hối lộ” nhằm làm méo mó tính chất thị trường
cạnh trang lành mạnh. Tiếp tục nghiên cứu khách quan và rõ ràng hơn về “nhóm lợi
ích” trong quá trình hoạch định chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi nhóm các ngành
hàng, kiểm soát mặt trái và hạn chế tiêu cực của “nhóm lợi ích” gây thiệt hại cho xã
hội. Bên cạnh đó, khuyến khích các DN xây dựng và thực hiện các cơ chế kiểm soát
nội bộ và “Quy tắc ứng xử của doanh nghiệp” bao gồm cả những nguyên tắc kinh
doanh không tham nhũng, không hối lộ.
Như vậy, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp
là một vấn đề bức thiết và quan trọng đối với Nhà nước và các doanh nghiệp nhận vốn
hiện nay. Nguồn vốn Nhà nước tạo đà cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, bởi sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý sẽ giúp các
doanh nghiệp tránh tình trạng thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh, giúp hoạt động sản
xuất không bị gián đoạn, ngưng trệ. Đây là lí do Nhà nước và các doanh nghiệp nhận
vốn cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn giúp kích thích sự tăng trưởng và phát triển
của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

Tài liệu tham khảo:
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-ly-su-dungnguon-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-thuc-trang-va-mot-so-kien-nghi-90086.html
http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-nguon-von-dau-tu-phat-trien-trong-doanh-nghiep-thuctrang-huy-dong-va-su-dung-von-dau-tu-phat-trien-trong-doanh-70876/
https://sav.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=31935&l=TinTucSuKien
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Giải pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh
ở Việt Nam hiện nay
Bùi Thị Xuân Cúc - CQ54/16.01

Đ

ứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường cùng sự nóng lên của Trái Đất, vấn
đề tiêu dùng xanh càng được quan tâm. Có thể thấy rằng xu hướng dịch
chuyển tiêu dùng hiện nay đang hướng về những sản phẩm sạch, sản phẩm
xanh, sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, organic... nhằm mục đích tốt cho
sức khỏe cũng như chung tay bảo vệ môi trường. Tiêu dùng xanh đang được xem là xu
hướng tiêu dùng của nhân loại khi môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhiều
quốc gia trên thế giới. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường, họ coi
trọng hơn đến hành vi mua thân thiện với môi trường.
Sự cần thiết và tương lai phát triển của tiêu dùng xanh
Một là, sử dụng các vật dụng thay thế bao ni-lông
Bao ni-lông có tốc độ phân hủy ngoài môi trường rất lâu, tốn rất nhiều thời gian để
tiêu hủy được. Bên cạnh đó, hằng ngày hàng triệu bao ni-lông được thải ra môi trường
gây ô nhiễm trầm trọng môi trường đất, nước, làm ảnh hưởng nhiều đến các động vật
cũng như hệ sinh thái. Đứng trước điều này, nhiều nơi đã áp dụng sử dụng bao giấy thay
cho bao ni-lông, sử dụng những túi đựng thiên nhiên dễ phân hủy góp phần giảm số rác
thải ra môi trường cũng như góp phần làm môi trường xanh sạch hơn.
Hai là, sử dụng năng lượng xanh
Con người khám phá và ứng dụng những loại năng lượng tự nhiên, thân thiện với
môi trường trong sản xuất, ngành công nghiệp điện như năng lượng mặt trời, năng
lượng gió,... Đây là những năng lượng vô hạn mà an toàn đối với môi trường.
Ba là, sử dụng thực phẩm xanh
Trước những thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm ô nhiễm gây hại cho sức
khỏe con người thì thực phẩm xanh lại được săn đón rất kịch liệt. Nhiều người bỏ ra
nhiều tiền hơn cho những loại thực phẩm này để đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho bản
thân và cả gia đình. Vì vậy, những trang trại xanh ứng dụng những công nghệ,
quy trình chăm sóc đặc biệt để tạo nên sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu của người tiêu
dùng. Những sản phẩm như rau sạch, thịt sạch đều mang giá cao hơn, những doanh
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nghiệp có chứng nhận an toàn có thể kiếm lời từ việc cung cấp thực phẩm sạch cho
người tiêu dùng.
Bốn là, tương lai phát triển của tiêu dùng xanh
Tiêu dùng xanh hướng đến sự phát triển bền vững. Xu hướng sử dụng những
thực phẩm xanh, năng lượng xanh của người tiêu dùng tạo nên sự phát triển bền vững
cho các doanh nghiệp. Đồng thời xu hướng này góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống và bảo vệ môi trường hiệu quả.
Năm là, kinh doanh những thực phẩm xanh, sạch trở nên “hot” và kiếm lời
Việc ứng dụng những công nghệ cao cùng quy trình chăm sóc đặc biệt để tạo ra
thực phẩm xanh, sạch, an toàn sẽ được khách hàng săn đón. Bên cạnh đó, giá bán của
những thực phẩm này trên thị trường cũng cao hơn những loại thực phẩm khác. Do
vậy, những doanh nghiệp vừa góp phần tạo nên những sản phẩm an toàn đồng thời làm
tăng thu nhập cho mình.
Sáu là, năng lượng xanh đang dần được ứng dụng vào trong cuộc sống
Đứng trước vấn đề ô nhiễm do quá nhiều khí thải độc hại ra môi trường, bầu khí
quyển của ngành công nghiệp, xe cộ cũng như cuộc sống hằng ngày. Việc tìm kiếm và
phát triển nguồn năng lượng xanh giúp giảm thiểu vấn đề này và giúp cho bầu không
khí xung quanh an toàn hơn, giảm hiệu ứng nhà kính. Đồng thời, khai thác những năng
lượng tự nhiên, vô hạn có thể tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên do khai thác quá nhiều,
tạo sự phát triển cho thế hệ sau.
Cơ hội để phát triển tiêu dùng xanh tại Việt Nam hiện nay
Thứ nhất, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất
nước, kinh tế đạt được mức tăng trưởng tương đối cao, kéo theo mức tiêu dùng của
người dân đã được cải thiện. Hơn nữa, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi
mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên các yếu tố năng suất và
công nghệ đang được Đảng và Chính phủ ưu tiên thực hiện là thời cơ thuận lợi để
Việt Nam phát triển tiêu dùng xanh.
Thứ hai, năm 2018, thu nhập GDP đầu người ở Việt Nam đã đạt 2.587
USD/người/năm. Khi thu nhập cá nhân và ý thức tiêu dùng ngày càng tăng thì những
yêu cầu về các sản phẩm xanh, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng và thân
thiện với môi trường là một đòi hỏi thiết yếu của người dân. Số lượng người sẵn sàng
trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm sinh thái thân thiện gần đây cho thấy thị trường
của các sản phẩm thân thiện môi trường đang mở rộng. Đây là cơ hội lớn cho các
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doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, nắm bắt
xu hướng xanh của hiện tại và tương lai.
Thứ ba, tiêu dùng xanh hiện đang là xu thế toàn cầu, đó là cơ hội để sản phẩm
xanh chiếm lĩnh thị trường của người tiêu dùng. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng
gay gắt giữa các doanh nghiệp, các quốc gia trong thương mại quốc tế, các sản phẩm
xanh, sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi trường sẽ thu hút được nhiều khách
hàng tiềm năng.
Bên cạnh cơ hội là những thách thức trong việc phát triển tiêu dùng xanh
Một là, chi tiêu công của Chính phủ hiện vẫn chưa theo xu hướng mua sắm
xanh, chưa có chính sách khuyến khích mua sắm các sản phẩm tái chế, thân thiện với
môi trường trong hoạt động chi tiêu công của Chính phủ. Doanh nghiệp chưa giải
quyết thỏa đáng mâu thuẫn giữa hai mục tiêu lợi nhuận và tăng trưởng xanh. Khó khăn
lớn nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa là mâu thuẫn giữa hai
mục tiêu: lợi nhuận và tăng trưởng xanh. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa đều thiếu
vốn cho đầu tư phát triển sản phẩm xanh. Ngoài ra, trên thế giới, mặc dù công nghệ
xanh đã rất phát triển, song thực tế áp dụng ở Việt Nam còn nhiều hạn chế nhất định.
Doanh nghiệp có thể được chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại nhưng yếu tố con
người, trình độ năng lực còn chưa theo kịp. Mâu thuẫn nói trên khiến doanh nghiệp
chưa mạnh dạn làm sản phẩm xanh, bền vững mà mới chỉ quan tâm đến mục tiêu lợi
nhuận. Dẫn tới thực tế vấn đề chi tiêu và mua sắm các thiết bị của doanh nghiệp, phần
lớn vẫn chuộng các máy móc, dây chuyền sản xuất giá rẻ với công nghệ lạc hậu, tiêu
tốn nhiều năng lượng, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Mặt khác, một bộ phận dân cư, trước hết ở các đô thị vẫn còn nặng về tiêu dùng
truyền thống, sử dụng nguyên liệu thô chưa qua chế biến, sử dụng nhiều hàng hóa chất
lượng thấp, không có lợi cho việc tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững.
Hai là, tiêu dùng phô trương, lãng phí ngày càng phổ biến trong một số tầng lớp
dân cư, đi ngược lại với lối sống tiết kiệm, gần gũi và hài hòa với thiên nhiên. Tiêu
dùng năng lượng cho sinh hoạt và giao thông vận tải tăng, dẫn đến việc tiêu thụ nhiều
than và xăng dầu hơn so với trước đây làm tăng ô nhiễm môi trường. Trong khi đó các
dạng năng lượng sạch có tiềm năng lớn ở Việt Nam và có thể sử dụng phổ biến ở quy
mô gia đình như năng lượng Mặt Trời, gió, biogas còn ít được nghiên cứu, ứng dụng
và phổ cập.
Ba là, trong tiêu dùng hàng hóa, tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên cho một
số nhu cầu không hợp lý đã bắt đầu phổ biến. Số lượng hàng xa xỉ được sản xuất, nhập
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khẩu và tiêu dùng tăng lên với tốc độ không tương xứng với mức sống còn thấp và khả
năng thu nhập của dân cư. Các loại nguyên vật liệu không tái chế và khó phân hủy thải
ra ngày càng nhiều.
Bốn là, việc đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa một mặt sẽ tạo
điều kiện để cải thiện đời sống dân cư, mặt khác lại kéo theo nhu cầu tiêu dùng lớn
hơn, đặc biệt đối với các hàng hóa sử dụng nhiều nguyên liệu và năng lượng, do đó
lượng chất thải vào môi trường lớn hơn. Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu mở ra
nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, song cũng ẩn chứa các nguy cơ nhập
khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa không thân thiện với môi trường.
Giải pháp nhằm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh
Đối với Nhà nước
Thứ nhất, thay đổi nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường. Đẩy mạnh
tuyên truyền về lợi ích của các sản phẩm xanh, chất lượng và giá cả cạnh tranh trên thị
trường của các sản phẩm xanh cũng như lợi ích thiết thực trong bảo vệ môi trường đến
cộng đồng, người tiêu dùng, người sản xuất để thu hút lực lượng tiêu thụ sản phẩm
xanh và nâng cao nhận thức về tiêu dùng xanh. Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ
giữa nhà sản xuất xanh, sản phẩm xanh và người “tiêu dùng xanh”.
Chính quyền địa phương cần tích cực truyền thông nhằm giúp người dân nhận
thức được mức độ nguy hiểm của các vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu, suy
giảm tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, ô nhiễm chất thải và tiếng ồn.
Trong khi đó, việc mua sắm xanh, tiêu dùng xanh có những lợi ích như nâng cao
độ an toàn và sức khỏe cho người dân, cộng đồng; giảm thiểu sử dụng năng lượng và
tài nguyên thiên nhiên; phát triển các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường hơn.
Mua sắm xanh thúc đẩy quá trình tái chế các chất thải, từ việc thu gom, phân loại cho
tới sản xuất và phát triển thị trường sử dụng các sản phẩm tái chế, vì thế không chỉ làm
người tiêu dùng tiết kiệm được kinh phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đồng
thời, phát triển mua sắm xanh sẽ kích thích tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm,
dịch vụ thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, cần vận động các doanh nghiệp cam kết
thực hiện bảo vệ môi trường và cho ra thị trường những sản phẩm xanh, sạch, an toàn,
chất lượng.
Thứ hai, Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiêu dùng xanh
sẽ tạo ra động lực khuyến khích và nguồn cung cho nhu cầu “tiêu dùng xanh trên thị
trường”. Đồng thời cần đưa ra các chính sách khuyến khích các nhà sản xuất sản
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phẩm, dịch vụ xanh. Phát triển những ngành nghề, lĩnh vực có áp dụng công nghệ
sạch, sản xuất sạch hơn, hướng đến các sản phẩm cho tiêu dùng xanh. Đẩy mạnh xanh
hóa sản xuất, ưu tiên các chính sách và kế hoạch hành động phát triển năng lượng tái
tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, phát triển công nghệ xanh, cơ chế phát
triển sạch (CDM).
Thứ ba, cần phát triển và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp xanh, hỗ trợ về
giá đối với các sản phẩm, dịch vụ xanh và tăng cường tiếp thị quảng cáo trong tiêu
thụ các sản phẩm xanh. Tổ chức chương trình đào tạo về sản xuất xanh cho lực lượng
lao động trực tiếp tham gia vào các mô hình doanh nghiệp xanh. Tăng cường thực
hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm, nhằm đưa các
sản phẩm xanh vào tiêu dùng và nâng cao thói quen tiêu dùng thân thiện môi trường
của con người.
Đối với doanh nghiệp
Các công ty cần chủ động đổi mới công nghệ, phát triển nguồn năng lượng sạch,
năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng,
thân thiện môi trường. Đối với các doanh nghiệp ít vốn, để thực hiện mục tiêu phát
triển xanh, không nhất thiết phải đầu tư trang thiết bị hiện đại mà có thể thông qua
những hành động đơn giản như: chấp hành tốt quy định bảo vệ môi trường, cải tiến
quy trình sản xuất để giảm nguyên nhiên liệu, điện và ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu
đầu vào thân thiện với môi trường.
Đối với người dân
Người dân cần ý thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tiêu dùng xanh đối với môi
trường, sức khỏe của cá nhân, cộng đồng vì sự phát triển bền vững cho muôn đời sau.
Tích cực vận động người thân, gia đình thực hiện hành vi tiêu dùng xanh, coi đây là
trách nhiệm và vinh dự lớn lao của mỗi con người trong xã hội.

Tài liệu tham khảo:
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thuc-day-tieu-dung-xanh-cua-cac-ho-giadinh-viet-nam-hien-nay-302162.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2512-tac-dong-cua-xu-huongtieu-dung-xanh-den-doanh-nghiep-viet-nam.html
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Thực trạng hoạt động huy động vốn
khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam
Dương Đức Tiến - CQ54/22.03

H

iện nay, trên công cụ tìm kiếm Google đang có hàng triệu tin bài liên quan
đến các từ khóa “khởi nghiệp”, “sáng tạo”. Trong khi đó, cách đây mấy
năm, từ khóa này vẫn còn ít thịnh hành ở Việt Nam. Điều này cho thấy sự
quan tâm của xã hội đến vấn đề khởi nghiệp, sáng tạo đang ngày càng lớn. Chúng ta
đang chứng kiến không khí khởi nghiệp đang lan tỏa rộng khắp cả nước, trên mọi miền
tổ quốc, từ giới trẻ cho đến người lớn tuổi, bất kể dân tộc, tôn giáo “vì khởi nghiệp là
không có ranh giới và giới hạn”.
Vậy khởi nghiệp là gì?
Khởi nghiệp (startup hoặc start-up) là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong
giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung (Startup company), nó thường được dùng với
nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp. Khởi nghiệp là một tổ
chức được thiết kế nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong những điều kiện không
chắc chắn nhất.
Cần phân biệt giữa khởi nghiệp và lập nghiệp (Entrepreneurship). Theo ông
Trương Gia Bình: "Một bên là Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, một bên hiểu là Lập nghiệp
(Entrepreneurship). Lập nghiệp cũng có thể trở thành doanh nghiệp cực kỳ lớn. Còn
nói đến Startup phải nói đến đỉnh cao của khoa học công nghệ, nói đến điều thế giới
chưa từng làm". Theo ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công
nghệ: "Doanh nghiệp khởi nghiệp phải dựa trên một công nghệ mới hoặc tạo ra một
hình thức kinh doanh mới, xây dựng một phân khúc thị trường mới, nghĩa là phải tạo
ra sự khác biệt không chỉ ở trong nước mà với tất cả công ty trên thế giới"
Nhiều startup bắt đầu từ chính tiền túi của người sáng lập, hoặc đóng góp từ gia
đình và bạn bè. Một số trường hợp thì gọi vốn từ cộng đồng (crowdfunding). Tuy
nhiên, phần lớn các startup đều phải gọn vốn từ các Nhà đầu tư thiên thần (Angel
investors) và Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture capital). Công nghệ thường là đặc tính
tiêu biểu của sản phẩm từ một startup. Dù vậy, ngay cả khi sản phẩm không dựa nhiều
vào công nghệ, thì startup cũng cần áp dụng công nghệ để đạt được mục tiêu kinh
doanh cũng như tham vọng tăng trưởng.
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Thực trạng huy dộng vốn cho hoạt động khởi nghiệp
Huy động vốn khó mà dễ

Tại buổi Họp báo Hội thảo "Khám phá bí quyết tăng trưởng đột phá trong môi
trường Đại dương đỏ" (sẽ diễn ra ngày 28/9 tới tại số 272 Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM),
các chuyên gia cho biết, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 55% doanh nghiệp được thành
lập mới, trong khi đó lại có tới 45% doanh nghiệp phải “đóng cửa”. Mặt khác, đối với
các doanh nghiệp khởi nghiệp thì chỉ có khoảng 20 - 30% tồn tại được, còn lại đều
“ngã ngựa”. Điều đáng nói là nếu xét ở tầm vĩ mô thì trung bình mỗi năm, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ lại đóng góp tới khoảng 75 - 80% ngân sách nhà nước.
Liên quan đến việc nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phải “đóng cửa”, ông Sử
Ngọc Khương - Giám đốc bộ phận đầu tư Savills Việt Nam cho rằng, nếu khởi nghiệp
bằng các ngành nghề truyền thống mà không “bắt kịp thời đại” thì chi phí đầu tư rất
lớn. Trong khi đó, nguồn thu nhập lại có phần “khiêm tốn” khiến các doanh nghiệp
không đủ khả năng “trụ bám” trên thương trường. Ở một góc nhìn khác, TS - LS. Bùi
Quang Tín nhận định, không chỉ các doanh nghiệp khởi nghiệp mà ngay cả những
“doanh nghiệp lâu năm” cũng thường xuyên gặp phải những vướng mắc về mặt pháp
lý. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp, do không có sự chuẩn bị kỹ
càng nên thường không bắt kịp các chính sách Nhà nước dẫn đến khi thực hiện kinh
doanh thì mắc phải sai phạm. Hiển nhiên, khi đó các doanh nghiệp sẽ gặp khó, thậm
chí “lay lắt” khi phải đối diện với bờ vực phá sản.
Theo các chuyên gia, những đơn vị mới khởi nghiệp muốn tồn tại được trong
“sân chơi” kinh tế thì cần lưu ý nhiều điều. Trong đó, tiền vốn không phải là điều quan
trọng nhất khi khởi nghiệp. Mà điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp trước khi
bước ra thương trường cần phải tính toán, xây dựng được mô hình và chiến lược kinh
doanh cụ thể. Hiển nhiên, để thực hiện được việc này thì những người khởi nghiệp cần
phải tự tạo cho mình một đội ngũ, một ekip làm việc có hiệu quả để thực hiện tốt các
mục tiêu đề ra. Các chuyên gia còn cho rằng, vốn không nhất thiết phải là tiền. Vốn
còn là tài năng, là bản lĩnh xây dựng đề án, tổ chức thực hiện dự án của các doanh
nhân, doanh nghiệp. Huy động vốn dễ mà khó, khó mà lại dễ. Nói như thế có nghĩa là
các nhà đầu tư không thiếu tiền để đầu tư cho những doanh nghiệp. Và mỗi nhà đầu tư
đều có kỳ vọng, có “khẩu vị” khác nhau. Nhưng họ lại có một cái nhìn chung đó là lợi
nhuận.“Vì vậy, các đơn vị làm kinh doanh cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng dự án của mình
và phải cân nhắc nó có phù hợp với thực tế không, có thực thi được không… Nếu như
cho các nhà đầu tư nhìn thấy được lợi nhuận đang “ẩn mình” trong mô hình kinh
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doanh của bạn, tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ ngần ngại “rót vốn” cho bạn”, TS. Thái
Lâm Toàn, Trưởng đại diện VPĐD Khu vực miền Nam - Hội Các nhà quản trị doanh
nghiệp Việt Nam (VACD) nói.
Từ lúc tìm cách đưa hoạt động khởi nghiệp, giúp tăng tỷ lệ “sống sót” của các
startup bằng cách tổ chức chương trình bootcamp (huấn luyện), hệ sinh thái khởi
nghiệp của Việt Nam đang từng bước hình thành với những nỗ lực từ nhiều phía. Nếu
như ở giai đoạn đầu, cần phải khuấy động tạo niềm đam mê, gây dựng thành phong
trào khởi nghiệp, đặc biệt trong thế hệ trẻ, thì nay là thời điểm kết nối các thành phần
này với nhau theo từng ngành, lĩnh vực, tìm kiếm các công ty đối tác với khởi nghiệp.
Một số mô hình gọi vốn khởi nghiệp tại Việt Nam
Các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp của các vườn ươm như: Vietnam
Silicon Valley (VSV), Vườm ươm DN Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội,
Vườm ươm DN Công nghệ cao, Vườm ươm DN phần mềm Quang Trung… đang diễn
ra vô cùng nhộn nhịp giúp nhiều startup gọi được vốn, làm tăng tính ứng dụng và khả
năng thương mại hóa sản phẩm. Dường như, hoạt động khởi nghiệp đang chuyển sang
một thời kỳ mới, cần sự liên kết hỗ trợ của các cấp, các ngành mới hy vọng mở dần
cánh cửa gọi vốn cho startup.
Các vườn ươm - cầu nối đưa startup đến được với những cố vấn giàu kinh
nghiệm không chỉ tư vấn kinh doanh, tích lũy thêm kinh nghiệm thương trường nhằm
giảm thiểu rủi ro, mà quan trọng hơn cả là giúp tìm kiếm nhà đầu tư, gọi vốn cho vòng
tiếp theo thông qua việc tổ chức các chương trình tăng tốc khởi nghiệp (accelerator).
Đây được coi là hướng đi thuận. Tuy nhiên, như Wake It Up gọi được vốn nhờ hoạt
động nhiệt tình trong các mạng lưới, tham gia các chương trình của giới khởi nghiệp
nên có cơ hội quen biết với các nhà đầu tư. Vô hình trung, các mối quan hệ này lại đưa
nhà đầu tư tới với Wake It Up bởi ai cũng biết, với những người khởi nghiệp, vốn vô
cùng quan trọng, trong khi thị trường tài chính của Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào
các ngân hàng thương mại. Còn startup khó đáp ứng được những tiêu chuẩn do các
ngân hàng đặt ra. Bên cạnh đó, các startup Việt không thể phát hành trái phiếu, vì theo
quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP, DN không thể phát hành trái phiếu khi chưa
có lãi.
Vì vậy, nhiều gợi ý từ nhiều chuyên gia, tổ chức khởi nghiệp quốc tế đề xuất,
chẳng hạn như kết nối nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm với các startup,
hoặc kết nối DN với các startup, trong khi chờ đợi một sự hoàn chỉnh của các cơ chế,
thủ tục dành cho khởi nghiệp sáng tạo. Một người khi bỏ vốn đầu tư cho một DN hoặc
nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

56

Taäp 03/2019

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ

một startup trong bất kỳ lĩnh vực nào, điều họ quan tâm đầu tiên vẫn là sản phẩm đó sẽ
phát triển như thế nào? Có thể thương mại hóa không và bằng cách nào? Bao giờ sẽ là
điểm hòa vốn và rút vốn?...
Ở vai trò của một nhà ươm tạo, từng tạo đà cho hàng loạt startup “thăng hoa”
như Lozi, Torki Kebap… bà Thạch Lê Anh - Chủ nhiệm Đề án VSV rất sốt ruột với
thái độ thờ ơ của các DN Việt khi dòng vốn đổ vào các startup cứ tí tách như cà phê
phin! Bà tâm sự, Việt Nam rất thiếu các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm
với các khoản đầu tư từ 10.000 - 500.000 USD.
Nếu chậm thay đổi, các startup Việt nhận được đầu tư từ các nhà đầu tư thiên
thần ngoại hay quỹ đầu tư mạo hiểm ngoại, sẽ phải thành lập DN ở ngoài lãnh thổ Việt
Nam, nguy cơ chảy máu chất xám, mất người đã đành, cao hơn là mất cả công nghệ,
mà nền sản xuất trong nước lại chậm được thay đổi, dẫn đến lạc hậu.
Có thể liệt kê một số vụ đổ vốn đình đám vào các startup Việt như: Standard
Chartered Private Equity và Ngân hàng Goldman Sachs đầu tư 28 triệu USD cho Ví
MoMo, Got It huy động được 9 triệu USD trong vòng hạt giống và series A từ
Capricorn, HelloMam huy động 4 triệu USD từ Công ty quản lý Quỹ SSI hay Toong
Co-working space đã nhận đầu tư từ OpenAsia và Indochina Capital…
Được biết, vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital - VC) đổ vào các công ty mới
thành lập ở Việt Nam trong năm 2016 đã đạt trên 200 triệu USD. Tuy nhiên, quy mô
này vẫn còn khá nhỏ so với các nước trong khu vực như Singapore hay Malaysia. Do
hệ sinh thái khởi nghiệp tại đảo quốc Singapore nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía
Chính phủ về vốn. Thậm chí, các quỹ tên tuổi cũng có sự góp vốn của Chính phủ
(JFDI, IMJ Fund...).
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
Nhận thức rõ những điểm nghẽn cản trở khả năng huy động vốn của startup cũng
như tạo hành lang pháp lý hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo thuận lợi để nhà đầu tư
thiên thần rút vốn… Chính phủ Việt Nam cam kết đưa ra hướng dẫn chi tiết về quy
trình thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm vào cuối năm nay.
2016 là năm đầu tiên Chính phủ Việt Nam thực sự quan tâm đến DN khởi
nghiệp, hướng đến “Quốc gia khởi nghiệp”, cũng như có tầm nhìn sâu rộng đến năm
2020. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm
2020 của Chính phủ xác định, Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ DN nhỏ và
vừa, DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao phát triển.
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Tiếp đó, tháng 06/2017, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua đã tạo
nền tảng pháp lý quan trọng cho các hoạt động hỗ trợ DN khởi nghiệp ở Việt Nam.
Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết
về quản lý và hoạt động của các Quỹ đầu tư mạo hiểm. Nghị định này đã tạo điều kiện
thuận lợi để hình thành sân chơi chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư mạo hiểm, từ đó
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đầu tư từ khu vực tư nhân.
Đây được coi là tin vui với giới khởi nghiệp Việt và cũng là cách nhanh chóng
hiện thực hóa mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là đến năm 2025 sẽ hỗ trợ cho 2.000 dự án
khởi nghiệp, trong đó 100 công ty dự kiến sẽ gọi được tổng vốn lên đến 2.000 tỷ đồng
thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm và hoạt động M&A.
Hiện có hơn 40 Quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tại Việt Nam, trong đó có thể kể
đến một số tên tuổi lớn như IDG Ventures, CyberAgent Ventures... Việt Nam cũng có
hàng nghìn DN khởi nghiệp sáng tạo đang hoạt động và thu hút được nguồn vốn đầu tư
rất lớn từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Điển hình như mô hình ví điện tử Momo
cung cấp các dịch vụ tiện ích như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn, thu - chi
hộ… Đến nay, mô hình này đã huy động thành công 600 tỷ đồng (khoảng 28 triệu
USD) từ Quỹ Standard Chartered Private Equity - Quỹ đầu tư thuộc Ngân hàng
Standard Chartered.

Tài liệu tham khảo:
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/huy-dong-von-cho-doanh-nghiep-khoinghiep-tai-viet-nam-138297.html

Thư giãn:
GIẢM CƠN GIẬN
Chồng: Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào
mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy?
Vợ: Em đi cọ bệ xí.
Chồng: Thế làm sao mà giảm cơn giận hiệu quả được nhỉ?
Vợ: Thì… em sử dụng bàn chải đánh răng của anh…
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Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu
đối với giáo dục đại học ở Việt Nam
Nguyễn Minh Ngọc - CQ55/05.05

T

hế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng có. Cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư - còn được gọi là công nghiệp thế hệ 4.0
(CMCN 4.0) đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những biến động mạnh mẽ, gây
ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống con người trong thế kỷ 21. Cuộc cách mạng này
sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế, xã hội toàn cầu, trong đó có nền giáo dục. Nó
đặt ra những vấn đề cấp bách cho nền giáo dục, nếu coi giáo dục (đặc biệt là giáo dục
đại học) là bước chuẩn bị hành trang cần thiết cho người học tự tin bước vào cuộc
sống, thì nhà trường cần trang bị một cách đầy đủ những kỹ năng cần thiết cho họ,
không chỉ cho hiện tại mà còn cả tương lai.
Giới thiệu về Cách mạng công nghiệp 4.0
Có thể nói đây là khái niệm được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông cũng
như mạng xã hội. Vậy "cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng lần
thứ 4" được hiểu như thế nào?
Lịch sử đã ghi nhận 3 cuộc cách mạng công nghiệp chính thức, làm thay đổi
toàn bộ nền sản xuất và các điều kiện kinh tế - xã hội của thế giới. Cách mạng công
nghiệp lần thứ nhất được đánh dấu bằng sự ra đời của máy hơi nước. Cuộc cách
mạng thứ 2 là sự xuất hiện của điện năng, và lần thứ 3 là sự bùng nổ của tin học và tự
động hóa. Vậy câu hỏi đặt ra là cuộc cách mạng lần thứ 4 là gì và còn bao lâu nữa thì
thực sự xảy đến?
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu
trong công nghệ sản xuất. Bản chất của CMCN lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công
nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương
thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công
nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người
máy,... Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng, Internet vạn vật và điện toán đám
mây. Qua đó, người ta tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết
nối với nhau, tự tổ chức và quản lí. Đây còn được gọi là cuộc cách mạng số, vì chúng
ta sẽ được chứng kiến công cuộc "số hóa" thế giới thực thành thế giới ảo.
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Có thể thấy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không còn là dự đoán, hiện nay với
sự ra đời liên tiếp của một loạt các thành phẩm như: robot tự động mang trí tuệ nhân
tạo, máy bay tự lái, in ấn 3 chiều công nghệ sinh học và công nghệ nano,... chúng ta
đang dần tiếp xúc và thay đổi theo kỷ nguyên 4.0 một cách rõ nét.
Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học tại
Việt Nam
Theo các chuyên gia trong ngành giáo dục, thời đại mới người ta sẽ không còn
quá quan trọng tấm bằng một cách hình thức, nguồn gốc xuất thân hay các mối quan
hệ mà yêu cầu là kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng,... Có thể nói đối với kỷ
nguyên CMCN 4.0 là thời đại làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, tất cả mọi cơ hội
đều san đều cho tất cả. Ai có năng lực thực sự, trình độ chuyên môn tốt, có kỹ năng,
tạo ra nhiều giá trị cho xã hội thì đó sẽ là người thành công.
Thực tế cho thấy, nghiên cứu năm 2013 của Lumina Foundation/Gallup phát
hiện rằng chỉ 11% lãnh đạo kinh doanh cho rằng sinh viên tốt nghiệp đại học theo
ngành nghề họ đang tìm kiếm là làm việc được. Con số này khác xa với 96% cán bộ
phụ trách đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng lại rất tự tin cho rằng trường của họ
đang đào tạo sinh viên cho các nghề nghiệp tương lai.
Khảo sát điều tra của Học viện chế tạo và Hãng Deloitte với 450 giám đốc điều
hành sản xuất cho thấy những lĩnh vực mà nhân công thiếu kỹ năng nhất là: Công nghệ
và máy tính (70%), giải quyêt vấn đề (69%), đào tạo kỹ thuật cơ bản (67%) và kỹ năng
tính toán (60 %).
Cuộc CMCN 4.0 có ảnh hưởng trực tiếp, lớn nhất đến giáo dục - nơi trực tiếp
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực
cho nền công nghiệp mới và đồng thời tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin
(CNTT), nhiều trường đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện.
Giáo dục đại học phải làm gì trước cuộc CMCN 4.0?
Giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu
tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng
tạo và nâng cao năng suất lao động trong xã hội tri thức.
Giáo dục 4.0 sẽ giúp thay đổi tư duy và cách tiếp cận về mô hình đại học.
Trường đại học không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng
tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang lại giá trị cho xã hội. Trường không chỉ đóng
khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm, mà phải
mở rộng kết hợp với các doanh nghiệp, với thị trường lao động để trở thành một hệ
sinh thái giáo dục.
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Thứ nhất, nền tảng của CMCN 4.0 là sự kết nối giữa thế giới thật và ảo thông
qua phần mềm công nghệ thông tin, kỹ thuật số và kết nối mạng, do vậy kiến thức và
kỹ năng về công nghệ thông tin và kỹ thuật số có vai trò rất quan trọng đối với nhà
trường cũng như người học. Nhiệm vụ của các trường đại học trong giai đoạn tới là
phải đào tạo đủ chuyên gia công nghệ thông tin; tích cực trang bị cho các em sinh viên
các kiến thức kỹ thuật số và kỹ năng có liên quan để đáp ứng nhu cầu xã hội trong nền
công nghiệp 4.0, trang bị trình độ ngoại ngữ đủ để có thể làm việc ở mọi nơi trong tư
cách của công dân toàn cầu.
Thứ hai, vấn đề việc làm và thất nghiệp là hiện tượng phổ biến của quá trình công
nghiệp 4.0 và nhất là thời kỳ đầu khi lực lượng lao động chưa thích ứng với điều kiện
mới của công nghiệp cũng như sự chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động giữa các lĩnh vực.
Thực tế đã có những thay đổi việc làm trên thị trường lao động, người máy bắt đầu thực
hiện các công việc phổ thông thay cho con người. Người máy với nguồn học liệu vô tận
có thể thực hiện tốt các bài giảng ở một số môn học như địa lý, lịch sử... và có thể hoàn
toàn thay thế đội ngũ giáo viên hiện nay. Việc làm ở các lĩnh vực như tư vấn pháp luật,
kế toán và tư vấn thuế cũng có thể bị thay thế hoàn toàn bởi các rô-bốt thông minh. Do
vậy, vấn đề đặt ra đối với các trường đại học là định hướng đào tạo đáp ứng yêu cầu
ngành nghề của cuộc CMCN 4.0 và đào tạo lại để thích ứng với ngành nghề mới.
Thứ ba, chương trình đào tạo hiện nay vẫn chưa được linh hoạt, nội dung chưa
phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường lao động CMCN 4.0. Giáo dục và huấn luyện
là một trong 9 lĩnh vực có nhiều thay đổi, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động
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rất mạnh và toàn diện, danh mục nghề đào tạo và chương trình đào tạo sẽ phải điều
chỉnh, cập nhật liên tục vì ranh giới giữa các lĩnh vực rất mỏng manh. Các trường đại
học thực hiện hoạt động đào tạo theo hai hướng: một mặt phải đáp ứng tính định
hướng xã hội, mặt khác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị
trường lao động. Tuy nhiên, áp lực đối với các trường đại học càng lớn khi chương
trình đào tạo vừa đáp ứng tính chuyên môn cao trong lĩnh vực nhất định, vừa đáp ứng
tính liên ngành (công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng, kiến thức chuyên ngành) và
các kỹ năng khác không thể thiếu, như: khả năng suy nghĩ có hệ thống, khả năng tổng
hợp, khả năng liên kết giữa thế giới thực và ảo, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc
nhóm, khả năng hợp tác liên ngành… Trong bối cảnh kiến thức về công nghệ thay đổi
rất nhanh, việc trang bị cách thức tự học và ý thức học tập suốt đời càng quan trọng
hơn kiến thức của chương trình đào tạo. Như vậy, CMCN 4.0 đã tạo áp lực lớn trong
hoạt động đào tạo đối với các trường đại học, từ xây dựng chương trình đào tạo, cập
nhật nội dung chương trình cho đến đào tạo kỹ năng cho người học để đáp ứng yêu cầu
công nghiệp.
Thứ tư, một vấn đề khác đặt ra cho các cơ sở đào tạo bậc cao là cách thức tổ
chức để chuyển tải nội dung chương trình đào tạo đến người học. Cách mạng 4.0 đòi
hỏi phương thức và phương pháp đào tạo thay đổi với sự ứng dụng mạnh mẽ của công
nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số và hệ thống mạng. Các hình thức đào tạo online,
đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng… sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong
tương lai. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải có sự chuẩn bị tốt nguồn lực tổ chức
giảng dạy, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, xây dựng không gian học tập, trang thiết bị
phục vụ cho việc dạy và học…
Như vậy với khâu đầu tiên mang tính đột phá là công nghệ thông tin, Cách mạng
công nghiệp 4.0 đã tác động to lớn, mạnh mẽ, tạo nên những bước ngoặt lớn lao với
nên giáo dục thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Để làm được điều đó thì giáo dục
đóng vai trò nòng cốt... Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: “Vấn đề đặt ra hiện nay
là cần phải thay đổi căn bản, không chỉ đổi mới trên phương diện đào tạo ngành nghề
hay giáo dục ở bậc đại học, mà cần thay đổi từ giáo dục bậc phổ thông, mẫu giáo; yêu
cầu đặc biệt hiện nay là giáo dục ý thức và kỹ năng của một công dân toàn cầu”.

Tài liệu tham khảo:
http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/DoDay/171205/DaiHoc40_1711.pdf
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Viet-Nam-co-dao-tao-duoc-cong-dan-toan-cautrong-thoi-dai-40-khong-post174361.gd
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Kinh nghiệm phát triển sản phẩm
thông tin tín dụng của Hoa Kỳ
và bài học cho Việt Nam
Bùi Thị Vân Anh - CQ53/21.05

H

iện nay, hoạt động tín dụng vẫn rất quan trọng đối với ngân hàng thương mại,
mặc dù là nghiệp vụ chính đem lại hơn 80% doanh thu nhưng hoạt động tín
dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam dường như có trục trặc và nó
được thể hiện thông qua khối lượng nợ xấu tương đối cao. Tại phiên họp
Quốc hội diễn ra vào tháng 6/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết tỷ lệ nợ
xấu ước tính trong toàn hệ thống ngân hàng tại thời điểm tháng 9/2012 là 17,20%. Đánh
giá một cách thực chất và toàn diện, qua công tác thanh tra, tỷ lệ nợ xấu ở thời điểm đó
có khả năng cao hơn nữa. Tính cuối năm 2016, nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng
ước tính 150.000 tỉ đồng, chiếm 2,53% tổng dư nợ. Tổng nợ xấu mà Công ty quản lý tài
sản đã mua nhưng chưa xử lý là khoảng 195.000 tỉ đồng, chiếm 3,29% tổng dư nợ. Như
vậy, nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản nhưng chưa xử lý
được là trên 345.000 tỉ đồng, chiếm 5,8% tổng dư nợ. Đồng thời, tính cả các khoản nợ
xấu nội bảng, nợ có nguy cơ cao và nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản trở thành
nợ xấu do đã được điều chỉnh lại thời gian trả nợ, thì tổng nợ xấu của toàn hệ thống
chiếm trên 10% tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế.
Bên cạnh lý do gây ra tỷ lệ nợ xấu cao như khủng hoảng kinh tế, thiên tai… thì
còn nguyên nhân là do các tổ chức tín dụng không có đầy đủ thông tin của khách hàng
vay mặc dù đã có quy trình thẩm định cụ thể. Thông tin bất cân xứng là nguyên gây ra
những trục trặc trong hoạt động tín dụng, nợ quá hạn tăng cao dẫn đến mất ổn định hệ
thống ngân hàng Việt Nam.
Hiện nay, một trong những tổ chức quan trọng nhất có thể giúp cho thị trường tín
dụng hoạt động có hiệu quả là Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam trực
thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông qua Trung tâm thông tin tín dụng Quốc
gia Việt Nam, các tổ chức tín dụng có thể nhận được những thông tin cần thiết, có giá
trị lớn về khách hàng, đánh giá tốt hơn rủi ro tín dụng, giảm chi phí và thời gian xét
duyệt cho vay. Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam còn là nơi thu thập,
xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin từ các tổ chức tín dụng, các đối tượng khách hàng
nhằm góp phần tăng trưởng tín dụng theo hướng an toàn - bền vững - hiệu quả, ngăn
ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
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Trải qua gần 20 năm hoạt động, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt
Nam đã có những đóng góp rất hiệu quả trong việc cung cấp các sản phẩm thông tin
tín dụng cho các tổ chức tín dụng, khách hàng. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động tín dụng tại các tổ chức tín dụng, hỗ trợ giám sát ngân hàng và rủi ro tín dụng.
Tuy nhiên, trên thực tế sản phẩm thông tin tín dụng vẫn còn hạn hẹp về quy mô,
chất lượng còn thấp so với chuẩn quốc tế, các chỉ tiêu đưa ra còn chung chung, những
thông tin cần thiết để xác định lịch sử, độ tin cậy của ban điều hành doanh nghiệp hầu
như chưa có; hơn nữa các sản phẩm thông tin tín dụng đưa ra chưa đáp ứng đầy đủ nhu
cầu của khách hàng đặc biệt trong thời đại được chi phối bởi thông tin, chất lượng
thông tin là mối bận tâm hàng đầu để tạo ra các sản phẩm dịch vụ tốt. Trong bài này,
chúng tôi tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển sản phẩm thông tin tín dụng của Hoa Kỳ
để tìm ra những bài học có thể tham khảo, vận dụng cho Việt Nam.
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ
Hoạt động thông tin tín dụng ra đời đầu tiên tại Mỹ, mặc dù không có cơ quan
thông tin tín dụng công như một số nước khác, nhưng hoạt động thông tin tín dụng tại
Mỹ rất phát triển, phần lớn các công ty thông tin tín dụng xuyên quốc gia là các công
ty của Mỹ;
TransUnion là một ví dụ, được thành lập năm 1968 ở Mỹ, với hơn 40 năm kinh
nghiệm hoạt động ở hơn 25 quốc gia trên khắp thế giới, có bề dày kinh nghiệm trong
việc thành lập các trung tâm thông tin tín dụng. Là một trong những nhà cung cấp hàng
đầu trên toàn cầu về sản phẩm thông tin tín dụng và quản lý thông tin, trở thành văn
phòng thông tin tín dụng lớn thứ ba ở Mỹ. Với việc phát triển những sản phẩm thông
minh dựa trên nền tảng công nghệ, gồm cả việc đổi mới quyết định tín dụng và các
công cụ phòng ngừa hạn chế rủi ro, các mô hình có thể thu lợi nhuận và quản lý đầu tư.
Công ty đã đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng và lần đầu tiên đưa ra
phương thức lưu trữ thông tin trực tuyến cùng với hệ thống xử lý dữ liệu phục hồi.
Năm 1970, Công ty tiếp tục mở rộng dịch vụ thông qua các khoản đầu tư cho công
nghệ và chiến lược phát triển.Với việc đầu tư cho thông tin và phát triển các công nghệ
được kết hợp với kinh nghiệm nghề nghiệp, công ty đã đạt được những thành tựu lớn
từ năm 1988. Đặc biệt là quản lý và cập nhật thông tin về từng lĩnh vực riêng lẻ của
hoạt động thị trường người tiêu dùng trong nước.
Đây là một công ty thông tin tín dụng lớn của Mỹ và là công ty đa quốc gia,
chuyên về cung cấp báo cáo thông tin tín dụng gồm cả về doanh nghiệp và cá nhân tiêu
dùng. Hiện nay, công ty đã có mặt tại 24 nước và vẫn có xu hướng bành trướng tới các
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, công ty này đang dẫn đầu thế giới
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về kinh nghiệm, kỹ thuật và các sản phẩm thông tin tín dụng về tiêu dùng cá nhân. Chính
vì vậy, Hồng Kông đã lựa chọn đối tác này, cho phép TransUnion mua lại cổ phần của
Công ty thông tin tín dụng tiêu dùng của Hồng Kông để nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu
mới của các ngân hàng Hồng Kông về bảo đảm an toàn trong cho vay tín dụng tiêu dùng
và tín dụng thẻ, tránh những đổ vỡ, tổn thất xảy ra như những năm 2002 - 2003.
Bên cạnh đó còn có Dun & Bradstreet là công ty thông tin tín dụng của Mỹ,
một trong những công ty có tên tuổi được tín nhiệm. Hoạt động chính của công ty
Dun & Bradstreet là cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng cho các ngân hàng,
các doanh nghiệp và các khách hàng khác, đồng thời, Dun & Bradstreet còn thực
hiện các dịch vụ cho khách hàng như môi giới thương mại, cung cấp thông tin
thương mại, đào tạo hướng dẫn về thực hiện thông tin, phân tích tình hình doanh
nghiệp... Được thành lập từ năm 1841 tại Mỹ, có chi nhánh mở ở nước ngoài đầu tiên
vào năm 1857, đến nay, Công ty đã có hơn 300 chi nhánh ở 150 nước trên thế giới.
Các chi nhánh mới được thành lập gần đây tại các nước: Ba Lan, Thụy Điển, Đức,
Ấn Độ, Nga, Malaysia, Trung Quốc. Dun & Bradstreet có cơ sở dữ liệu rất lớn với
hơn 225 triệu công ty trên toàn cầu.
Quan điểm về phát triển sản phẩm thông tin tín dụng của Dun & Bradstreet: cần
cho các doanh nghiệp, các ngân hàng, các cơ quan khác với mục tiêu và lợi ích của
phát triển sản phẩm thông tin tín dụng:
- Tiệm cận tín dụng tốt hơn và công bằng hơn, từ đó sẽ hạn chế, ngăn ngừa rủi ro
tín dụng, dẫn đến lợi nhuận được cải thiện
- Chi phí đúng mức để phòng ngừa rủi ro: Cơ quan thông tin tín dụng biên soạn
một bản báo cáo về doanh nghiệp có thể bán cho rất nhiều người cần cùng lượng thông
tin đó, mặt khác do có chuyên môn hơn nên sẽ giảm được giá thành thông tin rất nhiều.
Nếu ngân hàng muốn tự mình điều tra để xây dựng báo cáo thì sẽ không đủ kinh
nghiệm và giá thành lại cao.
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu về thông tin, vì Dun & Bradstreet lưu trữ hầu hết hồ sơ
của các doanh nghiệp lớn, nên khi cần thông tin thì chỉ cần trong vài phút là có ngay.
- Lợi ích đối với nền kinh tế nói chung, sản phẩm thông tin tín dụng góp phần
thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển, mà tín dụng là bàn đạp để phát triển kinh tế.
Hơn nữa nhờ có thông tin tín dụng mà giảm thiểu được nhiều rủi ro, kể cả rủi ro tín
dụng và rủi ro thương mại, làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế.
Dun & Bradstreet đã trở thành một công ty của Hoa Kỳ lớn thứ tư trên toàn cầu,
có hoạt động hầu khắp thế giới (150 nước), kinh nghiệm truyền thống dẫn đầu về
sản phẩm thông tin tín dụng. Những năm gần đây Dun & Bradstreet đang là đối tác
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chiến lược của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam trong việc mua thông
tin về các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
Một số bài học cho Việt Nam
Từ kinh nghiệm trên đây, bài học cần rút ra cho Việt Nam trong việc phát triển
sản phẩm thông tin tín dụng như sau:
- Cần liên tục phát triển sản phẩm thông tin tín dụng để thích nghi với những
thay đổi của thị trường trong thời đại phát triển thông tin bùng nổ như hiện nay.
- Việc nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng là cần thiết, nhưng đồng
thời phải chú trọng, tạo điều kiện để các loại hình công ty thông tin tín dụng tư nhân
phát triển, tạo sự cạnh tranh, sự chia sẻ hợp lý trên thị trường thông tin tín dụng.
- Trung tâm Thông tin tín dụng không nên thực hiện cả 4 dịch vụ, mà chỉ nên
thực hiện báo cáo thông tin tín dụng doanh nghiệp, còn các dịch vụ khác nên giao cho
công ty thông tin tín dụng tư nhân để đảm bảo bao phủ toàn bộ nghiệp vụ thông tin tín
dụng và có điều kiện đi chuyên sâu nhằm mục đích chính là đảm bảo an toàn cho hệ
thống Ngân hàng Việt Nam.
- Vai trò của Nhà nước và Ngân hàng Trung ương là rất quan trọng đối với việc
nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín dụng. Việc chú trọng quan tâm phát triển
sản phẩm thông tin tín dụng Việt Nam không phải là khẩu hiệu mà phải thông qua
những hành động thiết thực. Chính phủ, NHNN phải coi trọng thực sự, thể hiện bằng
đầu tư vốn, lao động, tri thức cho lĩnh vực này.
- Cần phải phát triển đầy đủ các loại sản phẩm thông tin tín dụng, chú trọng tạo
điều kiện hình thành công ty thông tin tín dụng tiêu dùng và sớm thực hiện dịch vụ
chấm điểm tín dụng đối với cá nhân tiêu dùng.
- Các giải pháp nâng cao chất lượng không nhất thiết phải theo từng bước tuần
tự, bỏ qua bước không cần thiết để tránh tụt hậu, để có cơ hội hội nhập vào hoạt động
thông tin tín dụng trên thế giới. Việc phát triển sản phẩm thông tin tín dụng cần
thường xuyên, liên tục; cập nhật công nghệ mới (blockchain, Biometric..). Đồng thời
cập nhật những thành viên tham gia thị trường hiện thời và những thành viên mới để
có cái nhìn tổng quan, có kế hoạch lâu dài hơn nữa về thị trường thông tin tín dụng
trong tương lai.
Tài liệu tham khảo:
Herington, Carmel, and Scott Weaven (2007), "Can banks improve customer relationships with
high quality online services?", Managing Service Quality.
Tsoukatos, Evangelos, and Evmorfia Mastrojianni (2010), "Key determinants of service quality
in retail banking", EuroMed Journal of Business.
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Kinh nghiệm quốc tế về việc
huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp
Lê Thanh Thủy - CQ54/11.CL02
Lưu Hoàng Ngân Trang - CQ54/21.CL02

K

hởi nghiệp luôn luôn là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm trên toàn thế
giới. Tuy nhiên, Niel Pastel từng khẳng định trên Forbes rằng: “Chín trên
mười công ty khởi nghiệp sẽ thất bại”. Việt Nam cũng chứng kiến tỉ lệ nhà
khởi nghiệp thất bại cao. Một trong những vấn đề khiến khởi nghiệp trở nên khó khăn
là thiếu vốn. Thu hút nhà đầu tư hay vay nợ ngân hàng luôn là vấn đề khó giải quyết
của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh, nhiều doanh nghiệp (DN) không thu
lại đủ lợi nhuận và gặp khó khăn thanh khoản vì sự thay đổi hàng ngày của thị trường.
Vì vậy, trước khi bắt đầu khởi nghiệp và phát triển, vấn đề huy động vốn cần được
quan tâm hàng đầu.
Theo BDC, các startups có thể huy động vốn từ 7 nguồn khác nhau: Vốn cá
nhân (vốn tự có); vốn từ gia đình, bạn bè, người thân; vốn cổ phần; quỹ đầu tư mạo
hiểm; nhà đầu tư thiên thần; nhà nước và tổ chức liên quan; vay các ngân hàng
thương mại. Mỗi một nguồn vốn đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy chính
sách huy động vốn cần yêu cầu nhà quản lý có kiến thức và phụ thuộc vào đặc điểm
hoạt động kinh doanh.
Singapore: Hợp tác giữa Nhà nước và quỹ đầu tư
Báo cáo kinh tế của World Bank đánh giá Singapore đứng đầu các nhóm nước
thân thiện với khởi nghiệp, đánh dấu năm thứ 10 của Singapore tại vị trí này. Hàng loạt
các startups nổi tiếng đều chọn Singapore là nơi bắt đầu kinh doanh như Grab, Referral
Candy and 99.co… Việt Nam cũng từng chứng kiến một làn sóng các nhà khởi nghiệp
trẻ lựa chọn Singapore để khởi nghiệp thay vì chọn quê nhà.
Nguyên nhân khiến Singapore trở thành một trong những nơi khởi nghiệp lí
tưởng hầu hết nằm ở các chính sách nhà nước và tính quốc tế cao. Singapore là nơi thu
hút nhiều các quỹ đầu tư mạo hiểm hay thiên thần nhờ có chính sách cởi mở, dân trí
cao, thị trường năng động. Vì vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Singapore thường
dễ dàng nhận được sự chú ý và đầu tư từ các quỹ. Bên cạnh đó, những nhà đầu tư và
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start-ups còn nhận được những chính sách ưu đãi lớn từ chính phủ Singapore và các tổ
chức chính phủ. Singapore đưa ra các chính sách hỗ trợ đầu tư thông qua các quỹ như:
1. Spring Seeds Capital (SSC) là một quỹ đầu tư thuộc chính phủ Singapore.
SSC tổ chức các chương trình góp vốn đổi lấy cổ phần cùng các quỹ đầu tư khác nhằm
thu hút nguồn vốn từ quỹ đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp1.
General Tech

Deep Tech

Vốn đầu tư mỗi start-ups

2 triệu S$ từ SEEDs Capital

4 triệu S$ từ SEEDs Capital

Tỉ lệ vốn cùng đầu tư
với đối tác

7:3, lần đầu với số vốn tối đa
250 nghìn S$

7:3, lần đầu với số vốn tối đa
500 nghìn S$

(SEEDs Capital: co-investor)

1:1, lần tiếp theo với số vốn
tối đa 2 triệu S$

1:1, lần tiếp theo với số vốn
tối đa 4 triệu S$

2. Quỹ nghiên cứu quốc gia Singapore (NRF): Tổ chức chương trình đầu tư
mạo hiểm ESVF, đầu tư 10 triệu S$ cùng với công ty tài chính đầu tư vào các công
ty khởi nghiệp công nghệ giai đoạn đầu2. Chương trình Technology Incubation
Scheme (TIS) cũng cung cấp ưu đãi hấp dẫn khi chính phủ cam kết đầu tư 0,5 triệu
S$ vào quỹ đầu tư với tỉ lệ 6:1 nếu họ chấp nhận cung cấp thêm chuyên gia và hướng
dẫn doanh nghiệp.
Ngoài ra, chính phủ Singapore còn cung cấp các khoản vay tài trợ nhằm khuyến
khích doanh nghiệp phát triển và sáng tạo. Thông qua các quỹ đầu tư và chính sách
“thoáng” từ chính phủ Singapore, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Singapore có nhiều
sự lựa chọn và nhận được nhiều ưu đãi hơn trong quá trình huy động vốn. Singapore
đã cho thấy một hướng đi cho việc giải bài toán về vốn nhờ sự hợp tác của Nhà nước
và các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Ấn Độ: Yêu cầu đổi mới, sáng tạo
Ấn Độ là một quốc gia có nhiều đặc điểm chung với Việt Nam. Dân số Ấn Độ
lớn nhưng tỉ lệ thất nghiệp cao. Vì vậy, giới tri thức tìm đến con đường mới Khởi
nghiệp. Ấn Độ là quốc gia khởi nghiệp lớn thứ ba trên thế giới. Độ tuổi trung bình của

1

Bảng số liệu và thông tin theo SEEDs Capital https://spring.enterprisesg.gov.sg/
Theo National Research Foundation (SG) https://www.nrf.gov.sg/funding-grants/early-stage-venturefund
2
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nhà khởi nghiệp là 28 tuổi. Tổng startups công nghệ dự kiến tăng từ 5.300 năm 2016
đến 11.500 năm 2020. Từ năm 2010 đến năm 2014, số tiền đầu tư từ các quỹ thiên
thần tăng gấp 8 lần từ 4,2 triệu $ lên 32,2 triệu $. Số tiền đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo
hiểm và quỹ cổ phần riêng tăng gấp đôi trong 12 tháng năm 2017.
Tuy nhiên, làn sóng khởi nghiệp tại Ấn Độ phải đối mặt với nhiều khó khăn và
thách thức. Theo thống kê của Xeler8, 43,7% start-ups thất bại trong tổng số 2.281
doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp tháng 7/2014. Nguyên nhân thất bại hầu hết là thiếu
vốn. Theo Viện nghiên cứu giá trị kinh doanh IBM và tổ chức Oxford Economics,
77% các nhà đầu tư mạo hiểm quyết định không đầu tư vào các công ty khởi nghiệp
Ấn Độ vì mô hình kinh doanh còn thiếu sáng tạo. Các doanh nghiệp khởi nghiệp tại
Ấn Độ sao chép lại mô hình kinh doanh thành công trên thế giới như Grab, Airbnb,
Amazon… nhưng lại chưa có sáng tạo, dẫn đến sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu
thật của thị trường và dự toán về tài chính, kế hoạch phát triển chưa thực tế. Các nhà
đầu tư không thấy được tương lai và hiệu quả kinh doanh nên rút vốn hoặc không đầu
tư dẫn đến tình trang thiếu vốn và phá sản của nhiều startups.
Thực trạng khởi nghiệp tại Việt Nam
Xuyên suốt các mô hình và phương thức đầu tư, tài trợ vốn ở nước ngoài,
chúng ta đều nhận thấy rằng vốn là vật chất quan trọng cho hoạt động của doanh
nghiệp, là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hầu hết các doanh nghiệp và các dự án ở nước ngoài đều có bệ đỡ của những quỹ đầu
tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần hay là những chính sách nhằm tạo điều kiện tối ưu
của nhà nước mỗi quốc gia. Vì vậy vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam là
làm sao để huy động vốn tối ưu, thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham gia
để tìm kiếm lợi nhuận tối đa và đạt mức tăng trưởng kì vọng.
Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam từ lúc trỗi dậy đến giờ đã có một số thành
tựu đáng kể:
- Năm 2016 được đánh giá là năm của các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ
tài chính (khoản đầu tư với 129,1 triệu USD), chiếm 63,8% tổng số tiền đầu tư (4).
- Lĩnh vực thương mại điện tử đứng thứ hai với chỉ 34,7 triệu USD, bằng 26,87%
so với lĩnh vực công nghệ tài chính.
- Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm và đầu tư từ nhiều DN trên khắp
thế giới, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ các quốc gia, khu vực có cam kết tự do
thương mại, đầu tư với Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,
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Hoa Kỳ,... Ví dụ: mô hình ví điện tử MoMo đã huy động thành công 600 tỷ đồng
(khoảng 28 triệu USD) từ Quỹ Standard Chartered Private Equity - Quỹ đầu tư thuộc
Ngân hàng Standard Chartered.
Thế nhưng các DN khởi nghiệp tại Việt Nam cũng vấp phải vô vàn những thách
thức và khó khăn vì cho đến nay, các doanh nghiệp này chủ yếu kêu gọi vốn từ các quỹ
tài chính nhà nước, các kênh như quỹ đầu tư về chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm,
các nhà đầu tư cá nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ. Trong khi các nhà đầu tư trong
nước vẫn còn khá e dè khi đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, các thương vụ
lớn chủ yếu đến từ các nhà đầu tư nước ngoài. Một sự trái ngược lớn với các nước trên
thế giới, những nhà đầu tư ở Việt Nam thường ít quan tâm đến khởi nghiệp với tâm lý
ngại rủi ro.
Bài học huy động vốn cho Việt Nam
Việc cấp thiết bây giờ là chúng ta nên tham khảo các mô hình đầu tư của nước
bạn để áp dụng một cách hợp lý, tạo động lực thúc đẩy cho nguồn vốn huy động.
Những bài học rõ ràng nhất có thể kể đến là:
Sự “hào phóng” của Chính phủ Singapore khi chính phủ quốc gia này kết hợp
với các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần sẵn sàng hỗ trợ các startup
mức tiền tối đa 1,5 triệu đô la Sing. Việc kết hợp đầu tư này đã tạo một lực đòn bẩy
lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy đà
năng lực của mình. Doanh nghiệp không còn hoang mang, lo sợ về việc thiếu vốn để
hoạt động, ngoài ra còn thúc đẩy tính thiết thực và năng suất của mô hình đầu tư. Chỉ
khi những mô hình này có lợi nhuận đem lại cho cổ phần các nhà đầu tư và mang tính
thực tế thì sự “hào phóng” mới có hiệu quả. Trên đà phát triển của cuộc Cách mạng
công nghệ 4.0, việc rót vốn 10 triệu S$ cho công ty tài chính - một bên trung gian để
đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về công nghệ là điều dễ hiểu. Chính phủ Việt Nam
nên có những chính sách với sự ưu đãi như vậy để có thể cải thiện sự khó khăn trong
việc huy động vốn hiện nay. Bước cải thiện gần đây nhất được nói đến là Nghị định số
38/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động đầu tư cho DN nhỏ và vừa
khởi nghiệp sáng tạo mới được ban hành.
Bài học từ khó khăn khởi nghiệp tại Ấn Độ chính là tấm gương sáng cho các làn
sóng khởi nghiệp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cần hoàn thiện mô hình
4P (Con người, kế hoạch, quy trình và dịch vụ), đồng thời phát huy tính sáng tạo, chọn
lĩnh vực phù hợp với tình hình tại Việt Nam.
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Kết luận

Để đảm bảo nguồn vốn thường xuyên cho hoạt động và phát triển rất cần đến
sự đồng hành của Chính phủ. Việc tạo nhiều cơ chế thông thoáng, ưu tiên cho các
DN khởi nghiệp sẽ tạo cơ hội để các DN khởi nghiệp tiếp cận hiệu quả các nguồn
vốn trong và ngoài nước thông qua nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra để có thể
vận hành nguồn vốn hiệu quả tối đa, chính từ nội tại doanh nghiệp cần có những mô
hình đầu tư mang tính thực tiễn, có đủ tiềm lực để “trụ vững” trong thị trường. Người
sáng lập cần có kế hoạch, chiến lược cụ thể cho sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp. Sự kết hợp Nhà nước và các DN để thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia cũng là
bước đi cần thiết của Chính phủ trong vấn đề xóa bỏ tư duy định kiến với tính chất
mạo hiểm trong kinh doanh, bởi vì, kinh nghiệm của Thế giới đã cho thấy, sự thịnh
vượng của các quốc gia có đóng góp rất lớn của các đột phá khởi nghiệp thành công
từ kinh doanh mạo hiểm.

Tài liệu tham khảo:
[Online] https://www.bdc.ca/en/articles-tools/start-buy-business/start-business/pages/start-upfinancing-sources.aspx.
Phong, Lam. tinnhanhchungkhoan. [Online] 9 26, 2016. https://tinnhanhchungkhoan.vn/quocte/rac-roi-khoi-nghiep-o-an-do-va-goc-nhin-ve-viet-nam-165006.html.
How to Start and Manage Startup Companies in India,a Case study approach . K.Sunanda, Dr.
2017, IJEDR , pp. Volume 5, Issue 4.
TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Đại học Kinh tế Quốc. Bàn về hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam. Tạp
chí Tài chính, 2018.
ThS. Hoàng Thị Hồng - Giám đốc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư. Huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 2018.
Tuyến, Kim. VNeconomy. [Online] 205, 2017. http://vneconomy.vn/doanh-nhan/thieu-sang-tao90-cong-ty-khoi-nghiep-an-do-chet-yeu-20170519023957796.htm.

Thư giãn:
CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?
- Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất
những 5 tháng...!
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Tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Mạc Thị Thu Hằng - CQ54/02.02
Giới thiệu về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Partnership
Agreement - viết tắt TPP) là một hiệp định/thỏa thuận thương mại tự do được ký kết
giữa 12 nước vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 tại Auckland, New Zealand sau 5 năm đàm
phán với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thỏa thuận ban đầu được các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký vào
ngày 3 tháng 6, 2005 và có hiệu lực ngày 28 tháng 5, 2006. Sau đó, thêm 5 nước đàm
phán để gia nhập, đó là các nước Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, và Việt Nam. Ngày
14 tháng 11 năm 2010, ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nhật Bản,
lãnh đạo của 9 nước (8 nước trên và Nhật Bản) đã tán thành lời đề nghị của tổng
thống Obama về việc thiết lập mục tiêu của các cuộc đàm phán thuộc Hội nghị thượng
đỉnh APEC năm 2011 diễn ra tại Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2016, sau khi tổng thống Mỹ
Donald Trump đắc cử, theo chính sách mới của Donald Trump, Mỹ đã chính thức rút
khỏi hiệp định này. Ngày 11 tháng 11 năm 2017, các bộ trưởng TPP đã đạt được thoả
thuận cơ bản cho hiệp định TPP-11, đồng thời thống nhất tên mới cho hiệp định là Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP - Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership).
Cơ hội đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương
Tham gia Hiệp định, GDP của Việt Nam có khả năng tăng thêm 1,32% tính đến
năm 2035, trong trường hợp đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ, GDP
có thể tăng thêm 2,01%. Với mức độ cam kết của các nước trong CPTPP, các mặt
hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như nông, thủy sản, điện, điện tử đều được
xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam có
thể tăng thêm 4,04% và nhập khẩu tăng thêm 3,8% vào năm 2035; tổng số việc làm
tăng thêm hàng năm từ 20.000 đến 26.000 lao động.
Ngoài ra, việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP sẽ giúp Việt Nam có cơ hội
cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó giúp Việt Nam
nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
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Tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hình
thành sau khi CPTPP có hiệu lực, là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ phát
triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng
cao hơn.
CPTPP tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện môi
trường đầu tư - kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tạo vị thế
cho Việt Nam trong việc tiếp tục đàm phán các hiệp định thương mại tự do khác.
Ngoài ra, tham gia vào CPTPP giúp ta khẳng định vai trò và vị thế chính trị quan
trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như Châu Á-Thái Bình Dương,
thực sự nâng cao vị thế của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên
trường quốc tế.
Trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi
nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, tham gia CPTPP vừa giúp ta có điều kiện
nâng cao nội lực để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường quốc
phòng, an ninh. Hiệp định CPTPP khi đi vào triển khai sẽ góp phần tăng cường sự đan
xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa ta với các nước thành viên CPTPP, đặc
biệt là các nước thành viên có quan hệ đối tác chiến lược với ta.
Thách thức đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Bên cạnh những thuận lợi, tham gia CPTPP cũng đặt ra những thách thức về
kinh tế - xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế. Có thể nói,
sức ép lớn về cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt không chỉ ở thị trường các nước tham gia
Hiệp định mà ngay tại thị trường trong nước trên cả 3 cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp
và quốc gia.
Thứ nhất, thách thức về kinh tế
Về thương mại hàng hóa, do Việt Nam đã có FTA với 7 trên 10 nước thành viên
Hiệp định CPTPP nên sức ép cạnh tranh tăng thêm do mở cửa thị trường chỉ đến từ 3
nước là Canada, Mexico và Peru. Tuy nhiên, thực tiễn thương mại song phương với 3
nước này cho thấy sức ép sẽ không lớn bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của những nước này
có tính bổ sung hơn là cạnh tranh với cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam và hiện
Việt Nam đang xuất siêu sang cả 3 nước này.
Xét theo mặt hàng, thịt lợn, thịt gà là những mặt hàng có thể gặp phải sự cạnh
tranh từ hàng nhập khẩu do sức cạnh tranh còn yếu. Ngoài ra, cũng có thêm một số sản
phẩm có thể gặp khó khăn như giấy, thép, ô tô.
Việc giảm thuế quan cũng có thể khiến luồng hàng nhập khẩu từ các nước
CPTPP vào Việt Nam gia tăng với giá cả cạnh tranh hơn, gây ảnh hưởng đến thị phần
hàng hóa liên quan tại Việt Nam...
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Về thương mại đầu tư: Một số ngành như dịch vụ quảng cáo, dịch vụ logistics…
có thể đối mặt với thách thức về cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội trong
việc giảm thiểu chi phí kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp
trong nước nói chung…
Thứ hai, thách thức về hoàn hiện khung khổ pháp luật, thể chế
Để thực thi cam kết trong CPTPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số
quy định pháp luật về thương mại, hải quan, sở hữu trí tuệ, lao động… Sức ép thay đổi
hệ thống pháp luật để tuân thủ những chuẩn mực mới của Hiệp định là có nhưng sẽ
vượt qua được vì một số lý do.
Một là, những cam kết khó nhất, đòi hỏi nguồn lực thực thi lớn (ví dụ như trong
lĩnh vực sở hữu trí tuệ), đã được 11 nước "tạm hoãn" sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp
định TPP.
Hai là, nhiều cam kết tuy mới nhưng lại phù hợp hoàn toàn với đường lối, chủ
trương của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước (ví dụ như trong lĩnh vực mua sắm
của Chính phủ, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và
vừa...) nên sức ép thay đổi hệ thống pháp luật không lớn.
Thứ ba, thách thức về xã hội
Cạnh tranh tăng lên khi tham gia CPTPP có thể làm cho một số doanh nghiệp
lâm vào tình trạng khó khăn, kéo theo đó là khả năng thất nghiệp trong một bộ phận
lao động sẽ xảy ra. Tuy nhiên, do cơ cấu xuất nhập khẩu của phần lớn các nền kinh tế
trong CPTPP không cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, nên ngoại trừ một số ít sản
phẩm nông nghiệp, dự kiến tác động này là có tính cục bộ, quy mô không đáng kể và
chỉ mang tính ngắn hạn.
Thứ tư, thách thức về thu ngân sách
Việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết sẽ làm giảm thu ngân sách, tuy nhiên
sẽ không tác động đột ngột do trong CPTPP có đến 7/10 nước đã có FTA với Việt
Nam; chỉ còn 3 nước là Canada, Mexico và Peru là chưa có FTA với Việt Nam nhưng
thương mại hiện còn khiêm tốn.
Thứ năm, thách thức trong lĩnh vực lao động
Thách thức ở đây liên quan đến việc sửa đổi luật pháp về quyền thành lập tổ
chức của người lao động tại doanh nghiệp và sự quản lý của Nhà nước để đảm bảo
hoạt động của các tổ chức này tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với nguyên
tắc "tuân thủ pháp luật của nước sở tại" đã nêu trong Công ước 87 của Tổ chức Lao
động Thế giới, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Thứ sáu, thách thức trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin
Việt Nam đã ký thư song phương với các thành viên CPTPP về các nghĩa vụ Tự
do lưu chuyển thông tin và Yêu cầu đặt máy chủ tại nước sở tại trong 2 điều khoản
nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

74

Taäp 03/2019

TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ

thuộc Chương Thương mại điện tử. Thư song phương này có giá trị hạn chế khả năng
Việt Nam bị khiếu kiện trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.
Một số giải pháp đề xuất
Hiệp định CPTPP sẽ mở ra rất nhiều cơ hội tốt cho Việt Nam. Các doanh nghiệp
cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nhà nước cần cải cách
mạnh mẽ cơ chế hành chính tạo ra những bước đột phá cho nền kinh tế nước nhà và
khẳng định được vị thế trên thương trường quốc tế.
Về phía Nhà nước
Cần cải cách hành chính và ngăn chặn nạn tham nhũng, quan liêu để đảm bảo
minh bạch trong quản lý.
Cần cải cách và điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp với các quy định của
CPTPP.
Cần xây dựng, triển khai hiệu quả, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội
dung Hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính
trị, DN và người dân.
Bên cạnh đó, cần giữ nghiêm kỷ cương, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu,
gây khó khăn với NĐT, bởi môi trường đầu tư không tốt thì CPTPP hay bất cứ hiệp
định thương mại nào cũng không thể phát huy hiệu quả đối với nền kinh tế.
Liên kết các hiệp hội DNNVV địa phương tổ chức các hội thảo, tuyên truyền các
điều mới của Hiệp định.
Đặc biệt tạo ra công cụ đảm bảo rằng các quy chuẩn kĩ thuật của một quốc gia
không tạo ra rào cân đối với tự do hoá thương mại giữa các quốc gia.
Về phía doanh nghiệp
Cần nắm vững các thông tin cũng như các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định để có
thể cạnh tranh khi tham gia Hiệp định.
Doanh nghiệp cần tìm hiểu cũng như phải hiểu rõ những cam kết giữa Việt Nam
và các nước thành viên trong Hiệp định này; những vấn đề liên quan trực tiếp đến
ngành hàng xuất khẩu của doanh nghiệp…
Chủ động tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác để thu hút mạnh mẽ đầu
tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao
công nghệ từ các tập đoàn lớn. Đây chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tham gia
sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Tài liệu tham khảo:
https://bnews.vn/giai-phap-de-tan-dung-cac-co-hoi-tu-cptpp/80164.html
http://baoquocte.vn/tham-gia-cptpp-co-hoi-nhieu-hon-thach-thuc-80987.html
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Hiệu quả quản lý thời gian
của sinh viên
Vũ Thị Phượng- CQ55/05.05

Q

uản lý thời gian là gì? Quản lý thời gian là bao gồm các nguyên tắc, thói
quen, kỹ năng, công cụ và hệ thống kết hợp cùng nhau nhằm giúp bạn thu lại
nhiều hơn lượng thời gian mà bạn đã bỏ ra với mục tiêu cải thiện chất lượng
cuộc sống. Thời gian tạo ra giá trị chân thực của cuộc sống, có thời gian là có tất cả,
đó là lý do mà con người phải trân trọng thời gian, phải tiết kiệm và khai thác triệt để
hiệu quả thời gian, muốn thực hiện được những điều đó thì trong mỗi chúng ta phải
xây dựng cho mình chính sách và chiến lược quản lý thời gian hợp lý. Quản lý thời
gian cũng đồng nghĩa với việc quản lý công việc, có quản lý tốt mới mang lại hiệu
quả tốt. Vì vậy để quản lý tốt thời gian và công việc, chúng ta cần sắp xếp thời gian
phù hợp, làm mọi việc hợp lý, tránh gây lãng phí thời gian và sức khỏe vào những
việc không cần thiết.
Như chúng ta đã thấy, thời gian là vốn quý nhất của mọi người. Lãng phí thời
gian là lãng phí “của báu” mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người. Nếu không biết
tận dụng, nó sẽ qua đi rất nhanh, đúng như lời răn của người xưa:
“Tháng ngày vùn vụt thoi đưa
Nó đi… đi mãi có chờ ai đâu!”
Vậy mà, lãng phí thời gian đang là căn bệnh hay gặp nhất ở giới sinh viên. Bạn
đã bao giờ tự hỏi mình đã sử dụng quỹ thời gian vào đúng mục đích hay chưa? Liệu
bạn có để thời gian trôi qua một cách uổng phí hay không?
Đáng tiếc là phần lớn sinh viên chúng ta hiện nay không biết tận dụng và quý
trọng thời gian của mình. Một bộ phận sinh viên sau những giờ học ở trường thì
thời gian còn lại không mảy may nghĩ tới việc học, thậm chí không dành thời gian tối
thiểu cần thiết cho việc học của mình.
Trong một cuộc khảo sát gần đây đối với ngẫu nhiên trên 100 sinh viên Học viện
Tài chính, với các mức độ sử dụng thời gian lãng phí khác nhau, chúng ta có kết quả
như sau:
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Các hoạt động tiêu hao
nhiều thời gian

Tần suất sử dụng thời gian
cho tự học và nghiên cứu

 63,6%: Ngồi online, lướt facebook

 29,1%: Học tập hằng ngày

 22,7%: Ngủ nướng

 27,4%: Chỉ học khi có hứng

 13,6%: Tham gia hoạt động xã hội và
thể thao

 43,5%: Chỉ học khi thi hoặc có bài
kiểm tra

 4,5%: Liên thư viện
 31,8%: Nghiên cứu tài liệu
Ta có biểu đồ nghiên cứu thực tế như sau:
Tần suất sử dụng thời gian cho tự học và nghiên cứu

Học tập
hàng ngày
Chỉ học khi
có hứng
Chỉ học khi
thi hoặc có
bài kiểm tra

Một bộ phận sinh viên ngày nay còn tương đối kém trong việc quản lý thời gian
của mình một phần cũng bởi:
Thứ nhất, đó là yếu tố gia đình, môi trường sống, sức khỏe, tâm tư, tình cảm. Có
rất nhiều bạn sinh viên trước giờ được gia đình quan tâm hết mực, chiều chuộng, chăm
sóc tạo cho các bạn thói quen phụ thuộc, bạn không quen với sự tự lập, tự chăm sóc
bản thân. Nên khi bước chân lên cánh cửa đại học bạn sống buông thả, đánh mất chính
mình, không thể sống tự lập, bạn không biết sắp xếp và phân chia thời gian hợp lý,
đương nhiên học hành kết quả ngày càng sa sút.
Nhất là khi môi trường sống xung quanh không lành mạnh, nếu không có một hệ
miễn dịch tốt thì e là bạn khó có thể thoát ra được đầm lầy đó. Đặc biệt hơn là khi ở
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lưng chừng tuổi 20, đó là những bước ngoặt, là khi chúng ta hình thành những tư
tưởng chín chắn hơn và bạn phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định. Điều
này, làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, kèm theo là sự thất vọng của bản thân,
đó là lúc chúng ta mong manh, yếu đuối nhất, thật dễ dàng để lầm lỡ hay đánh mất
chính mình vào giây phút đó.
Thứ hai, thực tế cho thấy, với việc học theo hệ thống tín chỉ thì sinh viên có
nhiều “thời gian rỗi” hơn so với thời lượng học của các cấp phổ thông, trung học trước
đây. Học theo tín chỉ, thực chất là dành quyền chủ động cho sinh viên sắp xếp thời
gian để tự học và nghiên cứu. Lên lớp, giáo viên chỉ có vai trò dẫn dắt và định hướng,
còn lại sinh viên phải tự tìm hiểu và nghiên cứu, mà với sinh viên Việt Nam ngày nay,
ý thức tự học, tự nghiên cứu còn rất hạn chế.
Hơn nữa với thời lượng lên lớp ngày càng được rút ngắn đi, buộc sinh viên phải
dành thời gian cho tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn trước. Nhưng ngoài giờ lên lớp,
một bộ phận không nhỏ sinh viên dành thời gian vào những công việc vô bổ để online,
lướt mạng xã hội, xem phim hay chơi game hoặc ngủ nướng,… làm thỏa mãn các thú
vui và nhu cầu trước mắt, với lý do là thầy cô không ra bài tập để làm để ngụy biện
cho sự lười biếng của bản thân.
Bên cạnh đó, một phần còn do sinh viên chưa biết cách phân phối thời gian hợp
lý. Còn bỏ phí thời gian một cách vô ích hay thường xuyên làm việc theo cảm tính, chỉ
nghĩ tới lợi ích trước mắt, chỉ mong được thỏa mãn mà không nghĩ tới những vấn đề
sâu xa khác.
Thứ ba, do chính nhu cầu cá nhân của bạn. Bản thân mỗi người đều mong muốn
mình hoàn thiện hơn mỗi ngày, chúng ta tham gia các lớp học, các khóa học kỹ năng
để bổ sung kiến thức là vô cùng tốt, nhưng tham gia sao cho hợp lý thì mới đúng.
Tham gia phải biết điểm dừng, không nên quá chú trọng mà quên mất nhiệm vụ học
tập mới là trên hết. Tuy nhiên, không gì khác đó là nhu cầu đòi hỏi cao về giải trí, vui
chơi và giao lưu gặp gỡ bạn bè. Có lẽ đó là điều mà ai cũng hằng ao ước, nhiều người
dành gần như toàn bộ thời gian một ngày qua của mình vào những việc vô bổ như vậy,
thực sự vô cùng lãng phí. Tuổi trẻ là phải có khát khao, có hoài bão được cống hiến
sức trẻ, tài năng cho Tổ quốc và trở thành một người thành công.
Muốn vậy, ngay bây giờ hãy tự lập cho mình mục tiêu, mục đích sống để ngày
ngày thực hiện nó một cách nghiêm túc. Lập ra một bản kế hoạch hành động và
thực hiện nó với những kỷ luật nghiêm khắc. Ghi chép tất cả mọi thứ vào sổ tay để
đánh dấu thành tích của bản thân. Bên cạnh đó, hãy thành lập một thời gian biểu với cụ
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thể thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thư giãn, hãy sắp xếp và phân phối chúng một
cách linh hoạt nhất. Rèn luyện cho mình thói quen chủ động trước mọi tình huống, lập
sẵn sàng các kế hoạch dự phòng, đừng làm người thụ động, bạn sẽ luôn phải phụ
thuộc, dựa dẫm vào người khác. Hãy làm chủ chính cuộc đời của bạn, đừng để người
khác dễ dàng điều khiển nó.
Khi quản lý thời gian hiệu quả, cuộc sống của bạn sẻ trở nên dễ dàng hơn, tất cả
mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của bạn, chỉ cần xem xét và hành động theo đúng
lịch trình là được. Bạn luôn là chủ cuộc chơi, sẽ không còn những căng thẳng, áp lực
hay bế tắc dồn nén nữa. Hơn hết là hiệu quả công việc tăng đột biến, năng suất cá nhân
và tập thể cũng không ngoại lệ. Niềm vui do chính bạn tạo ra, còn điều gì hạnh phúc
hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hơn nhưng vẫn hoàn thành công việc
một cách xuất sắc. Chúng ta không thể thay đổi được thời gian nhưng chúng ta có thể
kiểm soát được thời gian, khi làm chủ được thời gian, thì bạn sẽ làm chủ được
cuộc sống. Có thể khẳng định rằng: Sống tốt và thành công cần nhiều kỹ năng, quản lý
thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng, là chìa khóa của thành công.

Tài liệu tham khảo:
https://prezi.com/d--j1poqzue6/thuc-trang-quan-ly-thoi-gian-cua-sinh-vien/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOdMUacSd8ooy8hdbGM5Q_H4P_S6RDg2FmroFCoWTXB4b_A/viewform?fbclid=IwAR1yuPGWjnosgtac0jQBl524toxDI-qMCq4Nqps4LMQAGGtXlftEArv0ew
https://www.facebook.com/notes/tuy%E1%BB%83n-c%E1%BB%99ng-t%C3%A1cvi%C3%AAn/sinh-vi%C3%AAn-ng%C3%A0y-nay-%C4%91ang-l%C3%A3ng-ph%C3%ADnhi%E1%BB%81u-th%E1%BB%A9/489795957707310

Thư giãn:
CHỌN MỘT NGHỀ
Một tên trộm chuyên trộm cắp bị bắt, được công an giáo huấn:
Sách có câu rằng: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ít ra anh phải học lấy một nghề để
mưu sinh, rồi cứ trau dồi nghề ấy cho thành thạo thì sẽ có dịp tiến thân trong tương lai, chứ
nếu cứ đi trộm cắp thế này thì suốt đời vẫn nghèo đói mà thôi.
Tên trộm nói:
- Tôi đã học lấy một nghề và tập luyện đến mức siêu đẳng rồi đó chứ. Nhưng có thấy tiến
thân và làm giàu được đâu.
Công an hỏi:
- Nghề gì vậy?
- Mở ống khoá.

nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

79

Nghiªn cøu khoa häc sinh viªn TËp 03/2019

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n
NguyÔn ®×nh cÈN

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung
Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh

Tham gia biªn tËp sè nµy:
1. PGS. TS. ĐẶNG VĂN DU
2. PGS. TS. HÀ MINH SƠN
3. PGS. TS. NGÔ THANH HOÀNG
4. PGS. TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG
5. PGS. TS. NGUYỄN TIẾN THUẬN
6. PGS. TS. ĐÀO THỊ MINH THANH
7. TS. NGUYỄN MINH HOÀNG
8. ThS. VŨ DUY MINH

Tr×nh bµy vµ thùc hiÖn
ban qu¶n lý khoa häc

ThiÕt kÕ b×a
Bïi Dòng Th¾ng
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