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Hóa học xanh và phát triển bền vững
Nguyễn Thị Minh Anh - CQ56/23.01
1. Giới thiệu
Hóa học xanh đang được quan tâm rộng rãi trên thế giới, nhất là ở các nước phát
triển. Hóa học xanh và phát triển bền vững có quan hệ chặt chẽ với nhau, phát triển bền
vững là mục tiêu, hóa học xanh là phương tiện đạt đến mục tiêu đó. Nước ta đi vào thời
kỳ phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi công nghiệp hóa chất phải tăng công suất sản xuất các
sản phẩm hóa chất, để đáp ứng những yêu cầu chung đối với sự phát triển của các ngành
và nhu cầu bảo vệ sức khỏe, cũng như tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, tăng quy mô
sản xuất và sử dụng các sản phẩm hóa chất cũng dẫn đến những nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường, biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Hóa học
xanh là giải pháp tốt nhất để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, ở nước ta, phát triển công
nghiệp mới ở giai đoạn đầu, còn nhiều vấn đề cần giải quyết, tạo tiền đề cho phát triển
hóa học xanh. Trên thực tế, việc áp dụng những nguyên lý thân thiện môi trường của hóa
học xanh đã và đang góp phần giúp ngành hóa chất đi theo hướng phát triển bền vững,
mang lại những lợi ích tích cực cả về kinh tế, môi trường và xã hội cho nhân loại.
Hóa học xanh (hay còn gọi là hóa học bền vững) là một khái niệm chỉ một ngành
hóa học và kỹ thuật khuyến khích việc thiết kế các sản phẩm và quá trình giảm thiểu
việc sử dụng và tạo ra các chất độc hại. Thuật ngữ “Hóa học xanh” được Anastas thuộc
Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đặt ra. Hóa học xanh tìm cách giảm thiểu và
ngăn ngừa ô nhiễm tại nguồn của nó. Như một triết lý hóa học, hóa học xanh áp dụng
cho hóa hữu cơ, hóa học vô cơ, hóa sinh, hóa phân tích và thậm chí hóa học vật lý.
Trọng tâm là giảm thiểu các nguy hiểm và tối đa hóa hiệu quả của sự lựa chọn bất kỳ
hóa chất sử dụng. Khác biệt với hóa học môi trường là tập trung vào các hiện tượng
hóa học trong môi trường. Từ đầu những năm 1990, cả Italia và Vương quốc Anh đều
đã đưa ra những sáng kiến chủ yếu trong hóa học xanh và gần đây hơn, mạng lưới hóa
học xanh và bền vững đã được tổ chức ở Nhật Bản. Những xuất bản phẩm ban đầu của
tạp chí Hóa học xanh được Hội Hóa học hoàng gia bảo trợ đã xuất hiện vào năm 1999.
Như vậy là, từ đó Hóa học xanh đã thật sự hiện hữu và ngày càng lan rộng trên phạm
vi toàn thế giới. Ngành công nghiệp hóa chất ở Việt Nam vẫn còn chậm phát triển so
với các nước công nghiệp khác. Các sản phẩm hóa học còn ít, đặc biệt các hợp chất
hữu cơ chủ yếu chúng ta chưa sản xuất được. Đặc điểm chung của ngành công nghiệp
hóa chất ở nước ta là công nghệ và thiết bị sản xuất cũ, lạc hậu, thiếu các giải pháp
đảm bảo để xử lý ô nhiễm từ khí thải, nước thải và rác thải (trừ một số nhà máy mới
được đầu tư xây dựng trong thời gian gần đây). Do vậy, ô nhiễm môi trường do hoạt
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động sản xuất hóa chất là rất nghiêm trọng. Mặt khác, nhận thức về bảo vệ môi trường
sinh thái của người quản lý, sản xuất và cộng đồng còn hạn chế. Từ những lý do trên,
việc áp dụng các nguyên tắc và nội dung của Hóa học xanh vào ngành công nghiệp hóa
chất tại Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.
2. Mô hình phát triển bền vững cho Hóa học xanh
Định nghĩa của “The World Commission on Environment and Development’s”
1987: Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại nhưng không
làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai. Mô hình phát triển bền vững của Hóa
học xanh dựa trên 12 nguyên tắc:
1. Ngăn ngừa: Tốt nhất là ngăn ngừa sự phát sinh của chất thải hơn là xử lý hay
làm sạch chúng.
2. Tiết kiệm nguyên tử: Các phương pháp tổng hợp phải được thiết kế sao cho
các nguyên liệu tham gia vào quá trình tổng hợp có mặt tới mức tối đa trong sản phẩm
cuối cùng.
3. Phương pháp tổng hợp ít nguy hại: Các phương pháp tổng hợp được thiết kế
nhằm sử dụng và tái sinh các chất ít hoặc không gây nguy hại tới sức khỏe con người
và cộng đồng.
4. Hóa chất an toàn hơn: Sản phẩm hóa chất được thiết kế, tính toán sao cho có
thể đồng thời thực hiện được chức năng đòi hỏi của sản phẩm nhưng lại giảm thiểu
được tính độc hại.
5. Dung môi và các chất phụ trợ an toàn hơn: Trong mọi trường hợp có thể nên
dùng các dung môi, các chất tham gia vào quá trình tách và các chất phụ trợ khác
không độc hại.
6. Thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng: Các phương pháp tổng hợp được
tính toán sao cho năng lượng sử dụng cho các quá trình hóa học ở mức thấp nhất. Nếu
như có thể, phương pháp tổng hợp nên được tiến hành ở nhiệt độ và áp suất bình thường.
7. Sử dụng nguyên liệu tái sinh: Nguyên liệu dùng cho các quá trình hóa học có
thể tái sử dụng thay cho việc loại bỏ.
8. Giảm thiểu dẫn xuất, ít giai đoạn trung gian: Vì các quá trình tổng hợp qua
nhiều hợp chất trung gian, nhiều dẫn xuất, càng đòi hỏi thêm các hóa chất khác và
thường tạo thêm chất thải.
9. Sử dụng các chất xúc tác: Các chất xúc tác nên dùng ở mức tối đa có thể, thay
cho việc sử dụng các chất phản ứng theo tỷ lượng.
10. Tính toán, thiết kế để sản phẩm có thể phân hủy sau sử dụng: Các sản phẩm
hóa chất được tính toán và thiết kế sao cho khi thải bỏ chúng có thể phân huỷ trong
môi trường.
nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

4

Taäp 04/2019

TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

11. Phân tích thời gian hữu ích để ngăn ngừa ô nhiễm: Phát triển các phương
pháp phân tích cho phép quan sát và kiểm soát việc tạo thành các chất thải nguy hại.
12. Hóa học an toàn hơn để đề phòng các sự cố: Các hợp chất và quá trình tạo
thành các hợp chất sử dụng trong các quá trình hóa học cần được chọn lựa sao cho hạn
chế tới mức thấp nhất mối nguy hiểm có thể xảy ra do các tai nạn, kể cả việc thải bỏ,
nổ hay cháy, hóa chất.
3. Mô hình chuẩn
Hóa học xanh là một xu hướng tất yếu đối với công nghiệp hóa chất, vừa bảo
đảm phát triển bền vững, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế chung. Là một cẩm nang cơ
bản đưa đến việc làm sạch và bảo vệ môi trường. Tuy vậy, ở nước ta còn nhiều cản trở
cho việc phát triển mạnh mẽ hóa học xanh, rất cần được quan tâm xử lý, tạo tiền đề
cho hóa học xanh phát triển trên phạm vi cả nước. Một khi đã kiểm soát thành công thì
điều không thể phủ nhận rằng Hóa học xanh chính là vị cứu tinh của toàn cầu trong
vấn đề ô nhiễm môi trường. Paul T. Anastas cho rằng “Hóa học xanh là một công cụ
hữu hiệu vì nó bắt đầu ở quy mô phân tử nhưng lại cung cấp các sản phẩm và các quy
trình thân thiện hơn với môi trường. Hóa học xanh không yêu cầu gì đặc biệt trừ một
nền khoa học có chất lượng cao với một tầm nhìn lớn nhất và xa nhất có thể”. Có các
mô hình chuẩn như sau :
1. Cân bằng 3 yếu tố:
 Môi trường thiên nhiên tồn tại độc lập và phát triển
 Xã hội chia sẻ
 Kinh tế no đủ.
2. Môi trường + kinh tế: Kinh tế bền vững.
3. Môi trường + xã hội: Môi trường tự nhiên bền vững.
4. Xã hội + kinh tế: Xã hội công bằng.

Tài liệu tham khảo:
http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Hoa-hoc-xanh-Xuhuong-phat-trien-cua-nganh-hoa-chat-trong-tuong-lai-49011.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_xanh#Tham_kh%E1%BA
%A3o
http://www.vinachem.com.vn/xuat-ban-pham/so-2-2012-vnc/phat_trien_hoa_hoc_xanh
_o_viet_nam.html
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam
với mục tiêu an sinh xã hội
Phạm Tiến Hậu - CQ54/05.01

B

ảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính
sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thực hiện tốt chính sách
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã
hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững.
Những dấu ấn nổi bật của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2018
Theo Tổng cục Thống kê năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đạt
trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người
tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực
lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng
và đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, vượt
3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.
Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về Quỹ BHXH, Quỹ
BHYT cũng không ngừng tăng với tổng số thu ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, bằng
100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ giảm mạnh so với năm
2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.
Đáng chú ý, cơ quan BHXH các cấp luôn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia
BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Năm qua, cơ quan BHXH các cấp đã
chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 177 triệu lượt người; chi trả cho 122.843
người hưởng BHXH hàng tháng; chi trả cho 810.033 người hưởng trợ cấp một lần...
Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành
BHXH tiếp tục có bước tiến vượt bậc. Năm 2018, thời gian nộp BHXH của doanh
nghiệp đã giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm; giảm từ 115 thủ tục xuống còn
28 thủ tục.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác, trong năm qua, BHXH Việt Nam
đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo cuộc sống, sức khỏe cho gần 3,1
triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng. Những con số này cho
thấy, các vấn đề của BHXH, BHYT đang ngày càng trở nên thiết thực với mỗi người,
mỗi nhà.
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam nỗ lực không ngừng vì mục tiêu an sinh xã hội
Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công tác cải
cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý
điều hành, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm luôn được đảm bảo
Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm với gần 180 triệu
lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được
hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền chi trả lên tới gần
300.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống cho gần 3
triệu người nghỉ hưu, cũng như tạo cơ hội được chăm sóc y tế cho hàng triệu người
mắc các bệnh nan y với mức chi phí điều trị y tế của mỗi người lên tới hàng trăm triệu
đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm.
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, BHXH Việt
Nam thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính
trong các lĩnh vực của Ngành. Trong đó, trọng tâm là rà soát các thủ tục hành chính đã
ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của Ngành để đánh giá toàn diện
hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ.
Những hoạt động này đã mang lại kết quả rõ rệt. Nếu năm 2011, số thủ tục hành
chính của Ngành là 263 thủ tục, thì đến năm 2016 đã cắt giảm còn 32 thủ tục và đến
nay chỉ còn 28 thủ tục. Nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết,
như thời hạn cấp sổ BHXH giảm từ 20 ngày xuống còn 5 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7
ngày xuống còn 5 ngày và cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày đối với những trường
hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi về thông tin...
Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 3 hình thức: Qua bộ phận “một cửa” tại trụ sở cơ
quan BHXH; qua giao dịch điện tử (doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07
ngày/tuần); qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí).
Thông qua hình thức này đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện
thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia giao dịch với cơ quan
BHXH. Cơ quan BHXH đã đưa vào vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để
quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến
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thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ
sắp đến hạn, chậm muộn... Hiện nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện
giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ
bưu chính công ích. BHXH Việt Nam cũng đang phối hợp với Tổng Công ty Bưu
điện triển khai thí điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu,
trợ cấp BHXH hàng tháng (tại Hải Dương, Hà Nội), trong thời gian tới sẽ tiếp tục
nhân rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu tại các tỉnh
thành khác trên toàn quốc.
Quản lý chặt quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Theo BHXH Việt Nam, thực hiện Luật BHXH năm 2014, sau hơn 2 năm triển
khai, năm 2018, BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH
toàn bộ trên 14 triệu người đang tham gia BHXH. Người lao động có thể chủ động
nắm bắt việc thực hiện BHXH của bản thân mình đồng thời tích cực, chủ động hơn
trong việc giám sát thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình về BHXH, BHYT.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá
Theo mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW, đến năm 2021, toàn quốc có khoảng
35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động
khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao
động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm
thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu,
BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia
BHXH đạt khoảng 80%.
Vì vậy ngành BHXH tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để mở rộng tỷ lệ
bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; bảo đảm cân đối Quỹ BHXH
trong dài hạn:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT: Tăng cường công
tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để nhân dân thấy rõ
những lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT đối với việc ổn định đời sống
nhân dân, ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.
Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và pháp luật có liên
quan để thể chế hóa các chủ trương, cải cách chính sách BHXH và chăm sóc, nâng cao
sức khỏe nhân dân theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương. Nghiên cứu sửa đổi,
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bổ sung Luật BHXH theo hướng mở rộng đối tượng tham gia tiến tới thực hiện BHXH
toàn dân; thiết kế hệ thống BHXH đa tầng, hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng.
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách bảo hiểm tự nguyện, chính
sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm,
tránh sa thải lao động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao
động, nhanh chóng đưa người thất nghiệp trở lại làm việc, khắc phục tình trạng trục lợi
bảo hiểm tự nguyện.
Thứ ba, hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo
hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về
một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng
quản lý BHXH, BHYT... Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT; Đẩy
mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên
quan, nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch
định chính sách; Tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH, đầu tư phát triển công nghệ và
phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT.
Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạch định chính sách và tổ
chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa;
Tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đặc biệt trong phát triển đối tượng
tham gia BHXH, BHYT và tuân thủ các quy định của pháp luật; Phát huy vai trò của
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã
hội về chính sách BHXH, BHYT, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Tài liệu tham khảo:
http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/khoang-tren-147-trieu-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xahoi-trong-nam-2018-302033.html
http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/38903302-quyen-loi-nguoi-tham-gia-bao-hiemxa-hoi-bao-hiem-y-te-duoc-bao-dam.html
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Tác động của chính sách tín dụng
ngân hàng đến khu vực kinh tế tư nhân
Lê Đức Anh - CQ54/11.14
Việt Nam, sau hơn 30 năm đổi mới, sự đổi mới tư duy kinh tế trong nhận thức
của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân được thể hiện trong Văn kiện
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến
khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực
kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Trong các cơ chế, chính
sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho phát triển mạnh kinh tế tư nhân được Văn kiện
Đại hội XII đề cập, thì chính sách tín dụng ngân hàng có vị trí quan trọng hàng đầu.

Ở

Trong thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục hoàn
thiện các cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng nói
chung, kinh tế tư nhân nói riêng tiếp cận vốn vay. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII,
ngày 30/12/2016, NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy
định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước
ngoài đối với khách hàng và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu
dùng của công ty tài chính, quy định cụ thể như sau:
Về khách hàng vay vốn tại TCTD, có thể là pháp nhân, cá nhân, không có sự
phân biệt doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tư nhân.
Về lãi suất, trên cơ sở quy định tại Điều 466, 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 và
quy định tại Điều 91 Luật các TCTD năm 2010, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN năm
2016 quy định cụ thể về lãi suất cho vay như sau:
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng thỏa thuận về
lãi suất cho vay theo cung, cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm
của khách hàng, trừ trường hợp cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thì lãi suất thỏa
thuận không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn. Như vậy,
quy định về trần lãi suất chỉ áp dụng đối với trường hợp cho vay ngắn hạn bằng đồng
Việt Nam thuộc các lĩnh vực ưu tiên quy định tại Thông tư 39.
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Về thời hạn cho vay, giữa hai bên ngân hàng và kinh tế tư nhân cũng bình đẳng,
tự thỏa thuận, thống nhất.
Về công khai hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung, thực hiện quy định tại
Điều 405, 406 Bộ luật Dân sự năm 2015, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN năm 2016
quy định rõ: Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung
trong giao kết thỏa thuận cho vay, TCTD phải thực hiện:
a) Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay
tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCTD.
b) Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
cho khách hàng biết trước khi ký kết thỏa thuận cho vay và có xác nhận của khách
hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin.
Ngoài ra Thông tư 39 và Thông tư 43 có quy định về đơn giản hóa thủ tục cho
vay, đảm bảo minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của khách hàng
vay như: bỏ giấy đề nghị vay vốn tại hồ sơ đề nghị vay vốn; đơn giản hóa yêu cầu về
phương án sử dụng vốn trong cho vay phục vụ đời sống... Ngân hàng có trách nhiệm
cung cấp cho khách hàng, kinh tế tư nhân đầy đủ các thông tin trước khi xác lập thỏa
thuận cho vay như: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời điểm xác
định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi
suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả;
phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản vay; các tiêu
chí xác định khách hàng, kinh tế tư nhân vay vốn theo lãi suất cho vay...
Về mục đích vay vốn, Thông tư 39/2016/TT-NHNN năm 2016 không giới hạn
mục đích vay vốn như quy chế cũ mà chia nhu cầu vay vốn thành 2 nhóm:
(i) Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống.
(ii) Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác, trừ những nhu cầu
vốn không được cho vay.
Về phương thức cho vay, Thông tư 39/2016/TT-NHNN năm 2016 đã bổ sung
một số phương thức cho vay đối với khách hàng, đối với kinh tế tư nhân cho phù hợp
với thực tế hoạt động tín dụng như cho vay quay vòng, cho vay tuần hoàn, cho vay lưu
vụ; đồng thời cũng chỉnh sửa quy định về một số phương thức cho vay cho phù hợp
với nhu cầu quản lý nhà nước: như cho vay thấu chi tài khoản thanh toán để thực hiện
các dịch vụ thanh toán trên tài khoản; bổ sung thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay
dự phòng (không quá 1 năm) đối với phương thức cho vay theo hạn mức cho vay
dự phòng...
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Kết quả triển khai các chính sách tín dụng đối với kinh tế tư nhân
Bằng những nỗ lực của mình trong năm 2017, NHNN đã thực hiện đồng bộ, linh
hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ,
góp phần kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi để TCTD giảm lãi suất cho vay
và tăng cường khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế đạt 6,81% (cao nhất trong 10 năm qua).
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/9/2017, tăng trưởng tín dụng của
hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế đạt 11,02% so với cuối năm 2016; tính đến
31/12/2017, tăng trưởng tín dụng đạt 18.17% so với cuối năm 2016.
Hiện nay vốn tín dụng cho kinh tế tư nhân chiếm khoảng 90% tổng dư nợ của hệ
thống ngân hàng đối với nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn
chiếm 19% tổng dư nợ cho vay. Vốn tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển các hoạt
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp tư nhân, kể cả doanh nghiệp FDI,
doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác trong mọi
lĩnh vực, mọi ngành nghề.
Từ ngày 10/7/2017, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ,
trên cơ sở diễn biến lạm phát có chiều hướng tăng chậm và có khả năng kiểm soát theo
mục tiêu 4% được Quốc hội đề ra, hoạt động các TCTD diễn biến tích cực, NHNN đã
giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành; giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay
ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên.
Kết quả, các TCTD đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các
lĩnh vực ưu tiên; tích cực giảm lãi suất thông qua một số chương trình tín dụng hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp với lãi suất thấp hơn trần của NHNN (thấp hơn khoảng
0,5-1%/năm); giảm lãi suất một số chương trình cho vay trung dài hạn đối với lĩnh
vực ưu tiên xuống còn khoảng 8%/năm; triển khai các gói tín dụng ngắn hạn và trung
dài hạn đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các ngành thiết yếu trong phát triển kinh tế và
an sinh xã hội; áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng có tình hình tài
chính lành mạnh, xếp hạng tín nhiệm cao khoảng 4-5%/năm. Trong khi đó, công tác
tái cơ cấu và xử lý nợ xấu cũng đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2017,
khuôn khổ pháp lý về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu đã dần
được hoàn thiện.
Các NHTM cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện chính sách hỗ
trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân đánh bắt
xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm
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và cá tra theo Quyết định số 540/QĐ-TTg, ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
chính sách đối với lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; cho vay phục vụ
tái canh cây cà phê ở khu vực Tây Nguyên; Chương trình tín dụng xanh.
Nguyên nhân khó tiếp cận vốn vay ngân hàng của khu vực kinh tế tư nhân
Tại các nước đang phát triển và đặc biệt là các nền kinh tế chuyển đổi thì các
doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng còn gặp nhiều khó khăn trong
việc vay vốn từ ngân hàng. Theo khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới khả năng tiếp
cận vốn của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát
triển nói chung và Việt Nam nói riêng còn thấp. Có rất nhiều nguyên nhân cản trở hoạt
động cho vay của Ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân, nhưng có thể chỉ ra một
số nguyên nhân chính như sau:
Thứ nhất, xuất phát từ đặc điểm của khu vực kinh tế tư nhân, đại diện là các
doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, thiếu vốn, năng lực tài chính yếu kém và thiếu tài
sản thế chấp.
Điều này dễ giải thích bởi tại các quốc gia này, khu vực kinh tế tư nhân có quá
trình phát triển còn non trẻ, thời gian chưa lâu và hoạt động trong một môi trường kinh
doanh chưa thuận lợi, do vậy khả năng tích lũy vốn thấp, năng lực tài chính yếu kém
và thiếu các tài sản thế chấp.
Thứ hai, quy mô khoản vay nhỏ, phân tán dẫn đến tăng chi phí giao dịch khi
vay vốn.
Do đa phần các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ nên các khoản vay ngân
hàng thường không lớn và điều này làm tăng chi phí giao dịch khi cho vay của các
ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, do tính chất phân bố hoạt động phân tán về
không gian và đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động cũng gây khó khăn cho ngân
hàng trong quá trình thu thập các thông tin về người vay vốn, làm tăng các chi phí khi
cho vay của ngân hàng. Chính vì lẽ đó mà các Ngân hàng không muốn cho vay các
doanh nghiệp có món vay nhỏ.
Thứ ba, các doanh nghiệp tư nhân thường thiếu khả năng xây dựng chiến lược
kinh doanh dài hạn và bền vững, điều này dẫn tới khó hình thành được mối quan hệ
lâu dài trong vay mượn vốn ngân hàng.
Đứng trên góc độ doanh nghiệp, nhận định rằng ngân hàng không thiếu vốn
nhưng lại thiếu niềm tin với doanh nghiệp tư nhân và đây là vấn đề cốt lõi dẫn đến khó
khăn trong việc tiếp cận vốn. DN tư nhân với quy mô nhỏ, năng động và linh hoạt,
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thích ứng nhanh chóng với các thay đổi của môi trường kinh doanh, nhưng bản thân
chúng lại thường thiếu một chiến lược kinh doanh dài hạn và bền vững. Chính vì lẽ đó
mà các ngân hàng thường từ chối các khoản cho vay lớn, bởi họ chưa thấy được tính
đảm bảo chắc chắn rằng khoản tiền cho vay đó được sử dụng cho một một dự án tiềm
năng mang tính hiệu quả và an toàn.
Thứ tư, kinh tế tư nhân mà đại diện là các doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều bất
bình đẳng so với doanh nghiệp Nhà nước trong vay vốn ngân hàng.
Đây là hiện tượng diễn ra khá phổ biến ở các nước đang phát triển cũng như một
số nước chuyển đổi. Trong nền kinh tế Việt Nam, DN nhà nước được ví như con đẻ,
bên cạnh đó DN tư nhân chỉ là những đứa con nuôi bị phân biệt đối xử. Trong một thời
gian khá dài, chính phủ các nước thường dành nhiều ưu đãi hơn trong việc cung cấp tín
dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhà nước như: cho vay với lãi suất thấp, không
cần tài sản thế chấp... Mặc dù ngày nay với các cam kết quốc tế về hội nhập và sự thay
đổi tư duy trong khung chính sách của nhà nước, nhưng ở một chừng mực nào đó dù
công khai hay không công khai thì khu vực tư nhân ít nhiều còn gặp bất bình đẳng
trong việc tiếp cận các khoản vay ngân hàng so với doanh nghiệp Nhà nước.
Kết luận: Từ sự phân tích trên cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống ngân
hàng là kênh cung ứng vốn cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, còn rất nhiều rào cản hạn
chế khu vực tư nhân tiếp cận nguồn vốn này. Để mở rộng hoạt động cho vay của ngân
hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, cần phải hoàn thiện và phát triển
hơn nữa thị trường tín dụng bằng các giải pháp như: hạn chế tối đa sự can thiệp của
Nhà nước tới doanh nghiệp và ngân hàng, xóa bỏ sự bất bình đẳng giữa khu vực kinh
tế tư nhân và khu vực kinh tế nhà nước, đồng thời bản thân các doanh nghiệp cũng cần
nâng cao hơn nữa năng lực quản trị và khả năng tài chính, nâng cao vị thế doanh
nghiệp và xếp hạng uy tín tín dụng, tạo niềm tin đối với các ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-43-2016-TT-NHNNcho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-326281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNNhoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx
https://baomoi.com/nut-that-nao-dang-can-tro-dn-tu-nhan-tiep-can-von-nganhang/c/22860729.epi
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Kinh tế số Cơ hội phát triển và thách thức
Nguyễn Thị Hồng Liên - CQ54/21.07
Nguyễn Khánh Toàn - CQ54/02.02
1. Đặt vấn đề
Nhân loại đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế số với cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, và trong thế giới số đang tiến hóa không ngừng ấy, tất cả các ngành nghề,
lĩnh vực đều phải tiến tới kết nối số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyển đổi không ngừng theo sự phát triển của công nghệ. Ứng dụng sâu rộng của
công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối
ưu hơn đã hình thành một nền kinh tế số không biên giới, mang lại giá trị lợi nhuận cao
cho đất nước.
Kinh tế số là gì: Kinh tế kỹ thuật số (đôi khi được gọi là kinh tế internet, kinh tế
web, kinh tế mới) là nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Kinh tế kỹ thuật số
được đan xen với nền kinh tế truyền thống tạo ra một miêu tả rõ ràng hơn. Kinh tế kỹ
thuật số bao gồm các thị trường kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số để tạo điều
kiện cho việc giao dịch, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua thương mại điện tử. Việc
mở rộng các khu vực kỹ thuật số là một động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế
những năm gần đây và việc chuyển hướng đến một số thế giới kỹ thuật số có nhiều tác
động với xã hội được mở rộng hơn thay vì chỉ riêng công nghệ kỹ thuật số.
Tự động hóa, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo được tạo ra nhờ ứng dụng công nghệ
số có thể ảnh hưởng đến 50% nền kinh tế thế giới. Một cuộc thống kê của tạp chí
Forbes được thực hiện trong năm 2016 cho thấy lĩnh vực kinh tế số thế giới có giá trị
khoảng 3.000 tỷ đô la, chiếm khoảng 3,8% giá trị nền kinh tế toàn cầu. Còn tại các
quốc gia ASEAN, giá trị này đạt khoảng 150 tỉ đô la, tương đương 6% tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) của các quốc gia thành viên. Theo sự dự báo, đến năm 2020, tốc độ
tăng trưởng của nền kinh tế số của khu vực này sẽ đạt 17% mỗi năm trong khi tốc độ
tăng trưởng kinh tế chung của khu vực được dự báo ở mức 9%. Tại Việt Nam, xu thế
“số hóa” đã xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực, từ thương mại, thanh toán cho đến giao
thông, giáo dục, y tế... Nhiều doanh nghiệp Việt đã bắt đầu tham gia vào thương mại
điện tử, các nền tảng thanh toán trung gian bằng công nghệ như dùng QR Code
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(123Pay và ZaloPay của ZION, Momo...), mạng xã hội (Zalo), thiết bị IoT (máy bán
nước, máy bán bánh pizza tự động…), thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Theo
Statista, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đạt 2.269 triệu USD và nằm trong top
6 nền thương mại điện tử phát triển nhất toàn cầu năm 2018.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh
tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Với tỷ lệ người dùng smartphone và Internet
khá cao, có thể thấy người Việt thuộc nhóm ưa thích công nghệ, ứng dụng các thành
tựu công nghệ mới và đây được coi là yếu tố rất quan trọng, là tiền đề để phát triển
kinh tế số.
2. Cơ hội đối với nền kinh tế Việt Nam
Thứ nhất, tạo ra giá trị lớn hơn để đạt được sự tăng trưởng kinh tế cho đất nước:
Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và internet kết nối vạn vật (Internet of
Things - IoT) đang giúp hiện thực hóa công cuộc chuyển đổi số cho doanh nghiệp và
xã hội. Kinh tế số đang ngày càng trở nên quan trọng với nền kinh tế toàn cầu. Sự
chuyển đổi kinh tế số là yếu tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của một
quốc gia và là nền tảng để tăng năng suất cho các ngành nghề kinh tế khác. Bằng việc
áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa, số hóa,… các doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh có thể thay thế, đổi mới dây chuyền sản xuất tiên tiến, sử dụng hệ thống thương
mại tự động, bán hàng tự động, dùng công nghệ thay thế con người, từ đó giảm được
chi phí, gia tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Thứ hai, thế mạnh công nghệ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tư nhân giành
lợi thế : Cuộc chơi của các doanh nghiệp mọi ngành nghề trong thời gian tới liên quan
đến cạnh tranh số hóa. Kinh tế số là mảnh đất màu mỡ và tiềm năng vô tận mà doanh
nghiệp tư nhân có thể khai thác và thành công. Nó mở ra nhiều con đường cho các
doanh nghiệp lựa chọn về phương thức kinh doanh, trong đó có việc đổi mới và cải
tiến, hoàn thiện về các sản phẩm, dây chuyền sản xuất, hệ thống quản trị, cơ cấu tổ
chức và cách thức quản trị mà doanh nghiệp xây dựng lên dựa trên sự phát triển của
công nghệ, khoa học - kĩ thuật. Đổi mới được coi là yếu tố cơ bản nhất của lợi thế cạnh
tranh. Tuy không phải đổi mới nào cũng thành công nhưng việc tiến hành đổi mới
công nghệ được coi là nguồn tạo lợi thế cạnh tranh chủ yếu.
Thứ ba, cơ hội nâng cao vị thế kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế: Sự hội tụ của
công nghệ tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp thông minh, tạo ra
những khả năng hoàn toàn mới trong sản xuất; số hóa, internet giúp kết nối với các
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nước trên thế giới dễ dàng, việc trao đổi thương mại quốc tế phát triển, lượng tiêu thụ
xuất khẩu hàng hóa gia tăng, đồng thời, công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp
thông minh và du lịch thông minh là những điểm sáng để Việt Nam có thể nâng cao
vị thế trên bản đồ kinh tế số thế giới, đưa tên tuổi của Việt Nam tới gần hơn với các
quốc gia khác.
3. Những thách thức đối với nền kinh tế
Thứ nhất, kinh tế số phát triển đe dọa đến bảo mật quyền riêng tư: Xu thế phát
triển kinh tế số hiện nay tất yếu dẫn đến việc các chính phủ phải mở cửa tạo điều
kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn dữ liệu công khai. Cùng với sự phát triển của
thương mại điện tử và công nghệ thông tin, các rủi ro an ninh mạng cũng phát triển
nhanh không kém trên tất cả các phương diện từ loại rủi ro mới, số lượng vụ việc và
mức độ thiệt hại. Theo đánh giá của chuyên gia cả trong nước và quốc tế, Việt Nam
có 6 vấn đề cần chú ý khi xây dựng hệ thống chính sách an ninh mạng, trong đó xâm
phạm quyền riêng tư; rò rỉ dữ liệu và khai thác trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân
cho mục đích thương mại là thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp, cơ quan Nhà
nước phải đối mặt.
Thứ hai, tương lai việc làm và khả năng con người bị thay thế bởi máy móc:
Trong vòng một thập niên qua, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin
và làn sóng số hóa phát triển mạnh mẽ, hàng loạt sản phẩm được cho ra đời làm việc
thay thế người lao động. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và Tập đoàn tư vấn
McKinsey đưa ra dự báo về việc 50% công việc tại các nước phát triển sẽ được thay
thế bởi các quy trình tự động hóa trong 15 năm tới. Tỷ lệ này cao hơn ở các nước đang
phát triển như Việt Nam vì giá trị gia tăng của lực lượng lao động trong nước rất thấp
so với mức trung bình của thế giới. Do đó, nhu cầu đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân
lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số ngày càng trở nên cấp bách.
Thứ ba, các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn và nhân lực công nghệ thông tin:
Khi xã hội phát triển không ngừng, doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, đầu tư kinh
doanh để bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế thì vốn là yếu tố tiên quyết giúp doanh
nghiệp thực hiện điều này. Khi đó, yêu cầu về nguồn vốn đầu tư là rào cản lớn nhất mà
đa số doanh nghiệp gặp phải trong quá trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Vấn đề
thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng đang là một trong những thách thức
lớn khi số hóa ngày càng trở nên phức tạp.
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Những rào cản trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp:

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp lớn Việt Nam (VNR500) - Vietnam Report, tháng 11/2017.

Thứ tư, Việt Nam có nguy cơ tụt hậu: Sự phát triển của công nghệ số hóa như
con dao hai lưỡi, một mặt có thể đưa đất nước phát triển hơn nếu có hướng đi kinh tế
đúng và phù hợp, mặt khác có thể sẽ kéo Việt Nam lùi lại phía sau khi mà cơ chế
chính sách hiện hành chưa có tác động hỗ trợ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và
chuyển đổi thông minh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, chưa thích ứng với xu
hướng phát triển công nghệ thông tin. Thế giới mỗi ngày một phẳng hơn, cơ hội phát
triển giờ đây là chia đều cho tất cả mọi người, mọi tổ chức, mọi quốc gia trên thế
giới. Trong công cuộc phát triển nền kinh tế kỹ thuật số, chỉ đứng im ở vị trí hiện tại
là chúng ta đã và đang tụt hậu lại so với thế đang chuyển mình mạnh mẽ từng phút,
từng giây. Thay đổi để nắm bắt cơ hội và tạo ra ưu thế, hay chấp nhận để những
thách thức trở thành tác nhân kìm hãm sự phát triển là tùy thuộc vào sự chuẩn bị và
tích lũy của mỗi chúng ta.

Tài liệu tham khảo:
https://baomoi.com/kinh-te-so-doi-dien-nhieu-thach-thuc/c/24331539.epi
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/vef/doanh-nghiep-viet-nam-bat-co-hoi-trong-nenkinh-te-so-423664.html
http://vef.vn/2018/01/15/doanh-nghiep-viet-nam-bat-co-hoi-trong-nen-kinh-te-so/
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Chỉ tiêu đánh giá khả năng huy động
vốn của ngân hàng thương mại
Bùi Thị Vân Anh - CQ53/21.05

N

gân hàng thương mại (NHTM) là một trung gian tài chính, ở mỗi nước khác
nhau các trung gian tài chính lại được phân chia khác nhau. Tuy nhiên, luôn
tồn tại một điểm chung là vai trò chủ đạo của các NHTM đóng góp khối
lượng tài sản và tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế. Để có được vị trí đó
NHTM phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu và phải sử dụng có hiệu quả công cụ cơ bản là
vốn. Vốn đóng một vai trò quan trọng, nó chi phối tất cả hoạt động của ngân hàng. Vai
trò tạo vốn của ngân hàng được coi là then chốt, là cơ sở để ngân hàng thực hiện các
hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, hoạt động huy động vốn là một trong những
hoạt động truyền thống và quan trọng nhất đối với mỗi ngân hàng.
Huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản của các NHTM hay còn gọi là nghiệp vụ tạo
vốn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút vốn từ các tổ chức và cá
nhân trong nền kinh tế để phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Như vậy, việc đưa
ra các hình thức huy động phù hợp, linh hoạt là điều rất cần thiết đối với NHTM. Có
thể phân loại vốn huy động của ngân hàng theo các hình thức khác nhau:
1. Cơ cấu theo đối tượng khách hàng: Theo tiêu chí này vốn huy động bao gồm:
Vốn huy động từ dân cư; vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và Vốn
huy động từ các tổ chức tín dụng khác.
2. Cơ cấu theo kỳ hạn: Theo tiêu chí này vốn huy động bao gồm: Vốn huy động
ngắn hạn, vốn huy động trung hạn và vốn huy động dài hạn.
3. Cơ cấu theo tiền tệ: Theo tiêu chí này vốn huy động bao gồm: Vốn huy động
bằng VNĐ và vốn huy động bằng ngoại tệ.
4. Cơ cấu theo sản phẩm: Theo tiêu chí này vốn huy động bao gồm: Huy động
vốn qua các khoản tiền gửi và huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá hoặc
từ các khoản tiền vay…
Các chỉ tiêu đánh giá khả năng huy động vốn của các NHTM bao gồm:
1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
- Quy mô nguồn vốn huy động
Quy mô là chỉ tiêu phản ánh số lượng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Với
quy mô nguồn vốn huy động ngày càng tăng sẽ hỗ trợ vốn cho ngân hàng hoạt động
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phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động của mình, quy mô cũng tạo điều kiện nâng
cao tính thanh khoản, tính ổn định và tăng niềm tin của khách hàng. Nguồn vốn huy
động có quy mô khác nhau theo từng giai đoạn. Các ngân hàng có quy mô lớn thì
thường có ưu thế huy động hơn các ngân hàng quy mô nhỏ. Trong tình hình cạnh tranh
nhau về thị phần khách hàng, lãi suất thường không có sự khác biệt nhiều giữa các
ngân hàng, do vậy khách hàng thường lựa chọn các ngân hàng có quy mô lớn để đảm
bảo tính an toàn, thanh khoản cho khoản tiền gửi của mình.
- Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động thể hiện khả năng mở rộng quy mô vốn
huy động của ngân hàng qua các năm, cho thấy nguồn vốn biến đổi theo xu hướng như
thế nào và khả năng kiểm soát của ngân hàng đến nguồn vốn huy động. Điều đó ảnh
hưởng đến khả năng tăng cường và mở rộng thị trường hoạt động của mình. Nếu tốc
độ tăng trưởng ổn định sẽ tạo thế chủ động cho ngân hàng trong việc hoạch định chiến
lược phát triển lâu dài cũng như tạo sự yên tâm tin tưởng của khách hàng gửi tiền và
đầu tư vào ngân hàng. Mặt khác chỉ tiêu này thể hiện khả năng cạnh tranh của ngân
hàng đối với các NHTM khác trong hoạt động huy động vốn. Tốc độ tăng trưởng
nguồn vốn huy động tính theo công thức sau:
Tốc độ tăng trưởng
vốn huy động

=

Quy mô vốn kỳ này

-

Quy mô vốn kỳ trước

Tổng VHĐ kỳ trước

x 100

Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về quy mô nguồn vốn huy động qua các thời
kỳ. Nếu tỉ lệ này > 100% thì quy mô nguồn vốn huy động của ngân hàng đã được mở
rộng. Việc mở rộng quy mô vốn một cách liên tục với tốc độ tăng trưởng vốn ngày
càng cao chứng tỏ quy mô hoạt động của ngân hàng ngày càng lớn, hiệu quả huy động
vốn của ngân hàng đang được cải thiện. Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ tiêu này để so
sánh với tốc độ tăng trưởng vốn của các ngân hàng khác hoặc tốc độ tăng trưởng vốn
bình quân hệ thống.
2. Cơ cấu nguồn vốn huy động
Cơ cấu nguồn vốn huy động ảnh hưởng tới cơ cấu tài sản và ảnh hưởng tới chi
phí hoạt động bình quân của ngân hàng, từ đó ảnh hưởng tới chi phí đầu ra tức lãi suất
cho vay của ngân hàng. Cơ cấu huy động phải phù hợp với cơ cấu sử dụng, đáp ứng
yêu cầu sử dụng, để tối đa dư nợ tín dụng và đầu tư, từ đó sẽ tối đa lợi nhuận mà không
phải trả lãi suất trên phần vốn huy động thừa. Thông qua việc xác định cơ cấu vốn có
thể xác định mặt mạnh, mặt yếu của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh.
Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng được đánh giá là hợp lí nếu các thành phần của nó
đáp ứng được kế hoạch sử dụng vốn và có chi phí huy động thấp nhất. Có vốn sẽ tạo
điều kiện cho ngân hàng hoạt động thuận lợi, ngân hàng có thể cơ cấu lại nguồn vốn,
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mở rộng quy mô hoạt động, chủ động trong hoạch định chiến lược phát triển, nâng cao
uy tín và sức cạnh tranh. Có thể đánh giá cơ cấu nguồn vốn huy động thông qua chỉ
tiêu tỷ trọng nguồn vốn huy động:
Tỷ trọng từng loại
vốn huy động

Quy mô của loại vốn huy động

=

Tổng quy mô nguồn vốn huy động

x 100

Phân loại từng loại vốn huy động:
- Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng
- Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
- Cơ cấu vốn huy động theo tiền tệ
- Cơ cấu vốn huy động theo sản phẩm
Chỉ tiêu này phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các loại vốn huy động, tính hợp lí trong
quá trình huy động các loại vốn khác nhau. Cơ cấu vốn cần đa dạng, cân đối trong đó
cần đảm bào một tỷ lệ hợp lí giữa vốn huy động ngắn hạn với trung hạn và dài hạn, giữ
nội tệ và ngoại tệ… mỗi nguồn vốn có điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt trong việc huy
động và khai thác. Do đó sự biến đổi về cơ cấu vốn sẽ kéo theo sự thay đổi trong cơ
cấu sử dụng vốn và theo đó là sự thay đổi về lợi nhuận, mức độ an toàn của ngân hàng.
Xu hướng biến đổi trong cơ cấu vốn huy động phụ thuộc một phần vào kế hoạch chủ
động điều chỉnh của ngân hàng và sự biến động của các yếu tố bên ngoài, điều này đặt
ra yêu cầu ngân hàng phải luôn quan tâm, nghiên cứu thị trường, để có những điều
chỉnh phù hợp và kịp thời.
3. Chi phí huy động vốn
Chi phí huy động vốn là toàn bộ chi phí ngân hàng bỏ ra trong quá trình huy
động vốn. Chi phí huy động vốn bao gồm 2 phần: chi phí trả lãi (trả lãi suất huy động)
và chi phí phi lãi, cụ thể:
Chi phí huy động vốn = Chi phí trả lãi huy động+ Chi phí phi lãi

- Chi phí trả lãi huy động
Chi phí trả lãi chiếm phần lớn trong chi phí huy động vốn và được tính như sau:
Chi phí trả lãi huy động = Lãi suất huy động*Quy mô huy động vốn
Lãi suất huy động bình quân = Tổng lãi phải trả / Tổng tiền gửi và tiền vay

- Chi phí phi lãi
Chi phí phi lãi trong hệ thống vốn rất đa dạng và không ngừng gia tăng trong
điều kiện các ngân hàng gia tăng cạnh tranh phi lãi suất. Nó bao gồm chi phí trả trực
tiếp cho người gửi tiền (quà tặng, quay số trúng thưởng, kèm bảo hiểm...), chi phí tăng
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tính tiện ích cho người gửi tiền (mở chi nhánh, quầy phòng, điểm huy động, trang bị
máy đếm tiền, soi tiền cho khách hàng kiểm tra, huy động tại nhà, tại cơ quan...), chi
phí lương cán bộ phòng nguồn vốn, chi phí bảo hiểm tiền gửi... Một số chi phí khác
được tính chung vào chi phí quản lý và rất khó phân bổ cho hoạt động huy động vốn.
- Tiêu chí đánh giá chi phí vốn
Khi đánh giá hiệu quả hoạt động vốn trên phương diện chi phí thì ngân hàng phải
đạt được những tiêu chí sau:
 Thứ nhất: Tìm kiếm các nguồn chi phí thấp nhất để đáp ứng nhu cầu cho vay
và đầu tư trong khi vẫn thỏa mãn yêu cầu phù hợp về mặt quy mô, thời hạn và cơ cấu.
 Thứ hai: Tăng lợi nhuận cho ngân hàng mà không phải chấp nhận rủi ro cao vì
sức ép tăng chi phí vốn. Về cơ bản, lợi nhuận ngân hàng được tính bằng tổng thu nhập
trừ đi tổng chi phí, mà phần lớn ở đây là chi phí trả lãi, do vậy để tối đa lợi nhuận,
ngân hàng phải tối thiểu hóa chi phí hoạt động. Nguồn ngắn hạn thường có chi phí
thấp, kém ổn định và ngược lại, nguồn có thời hạn càng dài thì chi phí càng cao nhưng
ổn định hơn. Do vậy để hoạch định chiến lược kinh doanh cho mỗi giai đoạn, căn cứ
vào quy định pháp luật hiện hành, căn cứ trả lãi, ngân hàng sẽ đưa ra các chính sách
huy động vốn phù hợp. Tùy theo đặc điểm từng nguồn vốn, ngân hàng sẽ đưa ra mức
lãi suất danh nghĩa khác nhau. Để cạnh tranh mở rộng nguồn tiền, các ngân hàng đều
cố gắng tạo ra ưu thế riêng của mình trong đó có ưu thế về cạnh tranh lãi suất
Việc xác định chi phí huy động vốn là việc làm rất hữu ích cho ngân hàng để từ
đó xây dựng chính sách kinh doanh có hiệu quả. Các ngân hàng thường xác định chi
phí huy động vốn thông qua chỉ tiêu: chi phí trả lãi bình quân và chi phí phi lãi
Chi phí trả lãi bình quân = Chi phí trả lãi/Tổng quy mô nguồn vốn huy động

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền ngân hàng phải bỏ ra cho một đồng vốn huy động
được. Chi phí trả lãi bình quân giảm qua các năm, kèm theo sự tăng trưởng về quy mô
nguồn vốn, chứng tỏ công tác huy động vốn của ngân hàng đã được tổ chức một cách
hiệu quả.
Ngoài ra, chi phí vốn huy động sẽ tác động đến thu nhập của việc sử dụng nguốn
vốn huy động, vì thế các ngân hàng luôn tìm các giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận.
Thu nhập sẽ là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả huy động vốn.
Chỉ tiêu này được tính như sau:
Thu nhập từ sử dụng vốn = Doanh thu từ lãi sử dụng vốn - Chi phí vốn huy động

4. Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn
Một chiến lược huy động vốn đúng đắn, phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn trong
từng thời kỳ sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn
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kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận tối đa. Sự hài hòa giữa huy động vốn và sử dụng vốn
chính là công tác cân đối vốn của ngân hàng. Công tác cân đối vốn là hết sức quan
trọng và cần thiết đối với bất cứ hoạt động của ngân hàng nào, đó là một biện pháp
nghiệp vụ, là công cụ quản lý của lãnh đạo ngân hàng, thông qua bảng cân đối vốn đã
lập, các cán bộ ngân hàng sẽ xem xét, phân tích cơ cấu, tỷ trọng các nguồn vốn và từng
khoản sử dụng để dự đoán nhu cầu vốn biến động trong tương lai, từ đó có chính sách
huy động vốn thích hợp. Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn phản ánh hiệu
quả huy động vốn thông qua ba khía cạnh:
• Về quy mô
Quy mô vốn huy động phải phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng. Huy
động vốn quá nhiều sẽ gây lãng phí, trong khi huy động vốn quá ít sẽ ảnh hưởng tới chất
lượng đầu tư, làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Quy mô vốn huy động phải đủ lớn để
đáp ứng các nhu cầu về tín dụng, thanh toán cũng như các hoạt động kinh doanh khác
của ngân hàng. Để đảm bảo cân đối vốn trong quá trình kinh doanh thì các ngân hàng
nên coi sử dụng vốn là điều kiện để huy động vốn. Các ngân hàng cần phải dựa vào sản
xuất kinh doanh trong kỳ để ước lượng nhu cầu vốn, từ đó lên kế hoạch cho phù hợp.
• Về kỳ hạn
Nguồn vốn huy động phải có kỳ hạn phù hợp với kỳ hạn sử dụng, đồng thời tạo
ra sự ổn định của nguồn, sau khi huy động vốn, vốn sẽ hình thành nên tài sản có của
ngân hàng. Do vậy cần xem xét dưới khía cạnh sự phù hợp về thời hạn giữa tài sản có
và tài sản nợ (nguồn vốn huy động).
Sự không cân xứng về kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ sẽ tiềm ẩn những rủi ro
cho ngân hàng như: rủi ro lãi suất, rủi ro thanh toán, rủi ro hối đoái…
Rủi ro lãi suất xảy ra dưới hai dạng: rủi ro tái tài trợ tài sản nợ và rủi ro tái đầu tư
tài sản có. Khi thời hạn của nguồn vốn huy động ngắn hơn thời hạn của các khoản đầu
tư, nếu lãi suất thị trường có xu hướng tăng lên, ngân hàng sẽ phải huy động vốn với
mức lãi suất cao hơn để tiếp tục tài trợ cho các khoản đầu tư. Ngược lại, khi thời hạn
sử dụng vốn ngắn hơn thời hạn của nguồn vốn huy động thì ngân hàng sẽ đứng trước
rủi ro giảm lợi nhuận khi lãi suất thị trường giảm xuống.
Thông thường các ngân hàng vẫn sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư
vào các tài sản có thời hạn dài hơn, nhưng ngân hàng chỉ sử dụng ở một tỷ lệ nhất định
do phải tuân theo pháp luật quy định cũng như những yêu cầu về khả năng thanh toán,
chi trả. Nếu ngân hàng sử dụng quá nhiều vốn ngắn hạn để đầu tư vào các khoản tín
dụng dài hạn thì ngân hàng sẽ đứng trước rủi ro thanh khoản. Trong khi kỳ hạn của các
khoản nợ chưa đến hạn thu hồi, áp lực thanh khoản từ các khách hàng sẽ buộc ngân hàng
phải chấp nhận huy động vốn bổ sung với lãi suất cao để thanh toán cho khách hàng
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hoặc xấu hơn là mất khả năng thanh toán. Ngược lại nếu ngân hàng sử dụng nguồn vốn
dài hạn để cho vay ngắn hạn thì sẽ khó đảm bảo doanh thu vì nguồn dài hạn thường có
lãi suất cao trong khi vay ngắn hạn có lãi suất thấp hơn vay trung và dài hạn.
• Về loại tiền
Việc sử dụng và huy động vốn bằng ngoại tệ có liên quan đến rủi ro tỷ giá nên
tiến hành cân đối theo loại tiền giúp ngân hàng loại bỏ được rủi ro này. Ngân hàng căn
cứ vào nhu cầu ngoại tệ của khách hàng, cũng như khả năng đảm bảo vốn thanh toán
bằng ngoại tệ để quyết định có huy động vốn bằng ngoại tệ không
5. Các chỉ tiêu khác
Ngoài những chỉ tiêu trên, còn có những chỉ tiêu khách quan để đánh giá hiệu
quả huy động vốn tại NHTM, phù hợp với từng ngân hàng trong từng thời kỳ:
- Chỉ tiêu về đối tượng khách hàng
Nguồn khách hàng của hoạt động huy động vốn cần có sự cân bằng giữa khách
hàng lâu năm và khách hàng mới. Nếu khách hàng lâu năm chiếm tỷ trọng ít chứng tỏ
ngân hàng chưa hiệu quả trong việc duy trì khách hàng. Ngược lại, khách hàng vãng
lai chiếm tỷ trọng thấp thể hiện ngân hàng gặp vấn đề trong việc mở rộng thị trường
huy động vốn.
- Chỉ tiêu về so sánh với kế hoạch của bản thân ngân hàng
Hoạt động huy động vốn để phục vụ cho các kế hoạch sử dụng vốn của ngân
hàng. Vì thế nếu quy mô, cơ cấu nguồn vốn huy động phù hợp với những kế hoạch đề
ra thì sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa trong việc phân bổ dòng tiền, từ đó đạt được hiệu
quả kinh doanh cao nhất.
- Chỉ tiêu về chi nhánh
Trong cùng một ngân hàng, nguồn vốn huy động cần hạn chế sự chênh lệch lớn
giữa các chi nhánh, đặc biệt là trong cùng một điều kiện kinh doanh. Việc một chi
nhánh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động là do sự nỗ lực của riêng chi
nhánh ấy chứ không phải sự hiệu quả của toàn ngân hàng.
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Sản phẩm xanh Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam
Trần Hương Giang - CQ55/11.07
1. Giới thiệu
Năm 2018 là năm thói quen của người tiêu dùng Việt được định hình và cũng có
nhiều sự thay đổi rõ rệt. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự
kết nối xã hội ngày càng mạnh mẽ, người Việt đang có những cái nhìn cụ thể và ấn
tượng hơn về vấn đề môi trường, thể hiện rõ nét nhất ở sự quan tâm sử dụng ngày càng
đông đảo và rộng rãi những sản phẩm xanh có lợi cho đời sống và môi trường. Xu
hướng này cũng đồng thời mở ra một thị trường mới đầy tiềm năng cho các doanh
nghiệp đang tìm kiếm một phương án phát triển lâu dài và bền vững. Theo Trang
Thông tin Điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam - MTX, sản phẩm xanh là sản phẩm
được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường. Cụ thể hơn, sản phẩm xanh trong quá
trình sản xuất, tiêu dùng hay thải bỏ sẽ không tạo ra hoặc gây rất ít tác động xấu tới
môi trường so với những sản phẩm cùng loại. Những sản phẩm này giúp bảo vệ môi
trường bởi chúng giảm thiểu một cách đáng kể lượng chất thải do chúng tạo ra. Sản
phẩm xanh cũng được hiểu là quá trình sản xuất ra chúng không tạo ra hoặc tạo ra
không đáng kể lượng khí carbon vào không khí. Tức là ứng dụng các phương pháp sản
xuất thân thiện với môi trường, thực hiện cải tiến quy trình kỹ thuật, hệ thống máy
móc, hoàn thiện các tiêu chuẩn trong sản xuất để để giảm tỷ lệ lỗi, sử dụng nguyên liệu
đầu vào thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu, tài nguyên thiên nhiên và
giảm lượng chất thải ra môi trường.
Nguồn gốc và lợi ích của sản phẩm xanh: Ô nhiễm môi trường xảy ra do nhiều
nguyên nhân, nhưng dễ thấy và được nhiều người ý thức nhất hiện nay chính là ô
nhiễm do nhựa. Bởi vậy, những sản phẩm xanh dễ thấy và được ưa chuộng nhiều nhất
được làm từ những nguyên liệu thay thế cho nhựa như cốc giấy, thìa nĩa inox, bình
thủy tinh, ống hút kim loại… Các nguyên liệu thay thế được phát triển ngày càng đa
dạng và chủ yếu là nguyên liệu thực vật. Những sản phẩm thay thế này hứa hẹn sẽ bảo
vệ môi trường nhờ giảm lượng nhựa thải ra và kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm.
Đối với ô nhiễm nguồn nước và đất, nhằm giảm lượng chất hóa học đầu độc hai nguồn
tài nguyên này, các nhà sản xuất cũng cho ra mắt thị trường loạt sản phẩm tẩy rửa như
nước rửa chén, nước giặt có nguồn gốc thiên nhiên hay thậm chí là làm từ phế phẩm
sinh học - phần thừa bỏ đi của rau, củ, quả. Một số sản phẩm chăm sóc cá nhân như
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sữa tắm, dầu gội hay kem đánh răng hữu cơ cũng được người tiêu dùng để mắt đến
nhiều trong thời gian gần đây.
Trong một vài trường hợp, các sản phẩm xanh cũng góp phần cải thiện môi
trường dựa trên thành phần cấu tạo của chúng. Ví dụ, nông sản hữu cơ - nông sản được
nuôi trồng, bảo quản và chế biến trong điều kiện không dùng thuốc trừ sâu, phân bón
tổng hợp, công nghệ sinh học và phóng xạ hóa học, khi phân hủy sẽ giúp cải thiện độ
mùn của đất mà không thêm vào đất các chất hóa học độc hại. Trên thế giới hiện nay
cũng đã tồn tại rất nhiều sản phẩm như bút chì, giấy bọc, giấy báo… trong thành phần
của chúng có chứa hạt giống, bởi vậy khi bị vứt đi và tiếp xúc với đất, chúng sẽ mọc
thành cây xanh.
2. Sản xuất sản phẩm xanh: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam
Hiện nay, người tiêu dùng đang dần ý thức và để ý nhiều hơn về những gì họ có
thể làm với môi trường, về sản phẩm họ sẽ dùng và sau đó thải ra môi trường. Hàng
loạt sản phẩm thân thiện với môi trường đang có mặt ngày càng nhiều trong các siêu
thị hiện đại, trong các thành phố lớn, kéo theo sự gia tăng trong ý thức cộng đồng về
bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, chúng cũng được phổ biến rộng rãi trên nền
tảng thương mại điện tử, giúp người mua có thể chủ động và nhanh chóng tra cứu
thông tin về nguyên liệu cũng như nguồn gốc sản phẩm. Người tiêu dùng đang yêu cầu
ngày càng nhiều tính thân thiện với môi trường trong sản phẩm và đây chính là dấu
hiệu để các doanh nghiệp Việt Nam coi xanh hóa như một chiến lược kinh doanh
nghiêm túc và lâu dài. Trong điều kiện thị trường sản phẩm xanh ở Việt Nam đang còn
non trẻ, doanh nghiệp sẽ nhận thấy cơ hội thành công trong lĩnh vực này là rất nhiều.
Thứ nhất, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm xanh: Bà Đặng
Thúy Hà, giám đốc bộ phận Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng của công ty Nielsen
Việt Nam khu vực phía Bắc cho biết khoảng 80% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng
chi trả nhiều hơn cho các thương hiệu cam kết có quy trình sản xuất và nguyên liệu
đầu vào thân thiện với môi trường. Về nhu cầu, trong năm 2017, công ty Tetra Pak đã
cung cấp cho thị trường Việt Nam 8 tỷ bao bì giấy. Con số này phần nào cho thấy nhu
cầu về sản phẩm xanh ở Việt Nam là rất lớn. Theo điều tra của Nielsen, 30% dân số
Việt Nam ở lứa tuổi 22 - 37 tuổi (thế hệ Millennials) cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới
thị trường sản phẩm xanh. Đây là thế hệ mong muốn có lối sống lành mạnh, cân bằng.
Họ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sắc đẹp và có ý thức sống xanh rất mạnh mẽ.
Theo Savills Việt Nam, 73% Millennials sẵn sàng tiêu một số tiền lớn hơn cho du lịch
xanh và cộng đồng. Khảo sát trên phạm vi toàn cầu, có tới 61% Millennials sẵn sàng
chi tiền cho sản phẩm xanh. Bởi vậy, cam kết chất lượng xanh sẽ là lợi thế cạnh tranh
quan trọng giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
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Như Unilever, trong năm 2017, 26 thương hiệu “Sống bền vững” của tập đoàn này đã
tăng trưởng nhanh hơn 46% so với các mảng kinh doanh khác và đóng góp tới 70%
tổng doanh thu. Hay công ty cổ phần Điện Quang hằng năm đạt mức tăng trưởng lên
tới 20 - 30%/năm nhờ sản xuất và kinh doanh sản phẩm có nguyên liệu đảm bảo và
thân thiện với môi trường.
Thứ hai, có những ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia Nhãn xanh Việt Nam: Nhãn
xanh Việt Nam là tên gọi của chương trình gắn nhãn sinh thái được triển khai tại Việt
Nam từ năm 2009 với mục tiêu liên tục cải thiện và duy trì chất lượng môi trường sống
thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lượng, vật liệu cũng như các loại chất
thải sinh ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tiêu
dùng phục vụ đời sống. Các sản phẩm được gắn nhãn xanh Việt Nam không chỉ tốt về
chất lượng mà còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong khâu sản xuất,
sử dụng và tái chế, giúp tiết kiệm năng lượng và ít gây hại cho môi trường.
Theo quy định của pháp luật, những sản phẩm được cấp nhãn sinh thái được
công nhận là sản phẩm thân thiện với môi trường. Cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm có gắn nhãn sẽ được hỗ trợ về mặt bằng, huy động vốn; được miễn, giảm thuế và
các loại phí bảo vệ môi trường; được hỗ trợ giá và quảng bá sản phẩm.
Thứ ba, tạo cơ hội cho doanh nghiệp gia nhập thị trường quốc tế : Để phù hợp
với nền kinh tế thị trường và bắt nhịp với xu hướng toàn cầu hóa, xanh hóa chu trình sản
xuất là một điều kiện bắt buộc cho doanh nghiệp mở rộng thị phần, gia nhập vào thị
trường quốc tế đang ngày càng khắt khe với vấn đề bảo vệ môi trường như hiện nay.
Hoạt động thương mại giữa các quốc gia trên giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, các
hàng rào bảo hộ thuế quan dần được dỡ bỏ. Thay vào đó là rào cản về môi trường với
hàng loạt các tiêu chuẩn đảm bảo thân thiện môi trường để bảo hộ nền sản xuất trong
nước cũng như chất lượng môi trường của nước bảo hộ. Đây là xu hướng tất yếu mà các
quốc gia văn minh theo đuổi và cũng là những gì doanh nghiệp cần lưu ý khi tham vọng
tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Lấy ví dụ, Công ty An Phát Holdings tiên phong
sản xuất sản phẩm túi tự hủy Aneco. Nguyên liệu được công ty sử dụng để thay thế cho
nhựa chính là bột ngô, giúp túi có thể tự phân hủy sau 1 năm chôn xuống đất. Đầu tư vào
thị trường này, sản phẩm Aneco của công ty được tiêu thụ và xuất khẩu đi 120 nước trên
thế giới. Một ví dụ khác chính là Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Tiến
Thịnh, Công ty được Samsung lựa chọn làm đối tác cung ứng chính sản phẩm lõi thép
điện tử cho Samsung. Để làm được điều này, công ty đã tích cực thực hiện các cải tiến kĩ
thuật, tập trung thiết lập tiêu chuẩn quản lí thiết bị, nâng cao năng suất thiết bị và thực
hiện tiết kiệm trong khâu sản xuất. Công tác góp phần giảm phế phẩm, tiết kiệm năng
lượng, nhiên liệu hàng năm khoảng 150.000 USD.
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3. Kết luận
Mặc dù cũng còn nhiều thách thức như vấn đề về vốn, công nghệ nhưng đây chỉ
là những thách thức ban đầu, doanh nghiệp có thể vượt qua với những hỗ trợ từ phía
Chính phủ và xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng rõ nét từ phía người tiêu dùng.
Các sản phẩm thân thiện với môi trường là một sự đầu tư mới mẻ và hiệu quả đang
được các nước phát triển áp dụng. Những doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh sẽ có
cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn, gia tăng lượng khách hàng tin cậy và xây
dựng hình ảnh thương hiệu tốt. Hơn nữa, Việt Nam không phải là thị trường mới đối
với sản phẩm xanh nên các doanh nghiệp sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm từ các nước
phát triển. Nền kinh tế nước ta đang đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết,
môi trường cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn không chỉ từ phía Chính phủ mà còn
từ phía các doanh nghiệp và nhà sản xuất. Trong vài năm trở lại đây, người tiêu dùng
Việt đang sốt sắng hơn bao giờ hết với những sản phẩm thân thiện với môi trường.
Đây chính là cơ hội mà các doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt để đáp ứng nhu
cầu thị trường, cũng như thực hiện kế hoạch tăng trưởng bền vững về lâu dài.

Tài liệu tham khảo:
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2512-tac-dong-cua-xu-huongtieu-dung-xanh-den-doanh-nghiep-viet-nam.html
http://vneconomy.vn/tui-aneco-tu-phan-huy-cua-aaa-do-bo-chuoi-gia-tri-vinmart20181126141732512.htm

Thư giãn:
CHUYỆN TÌNH 20 NĂM
Nửa đêm, người vợ thức giấc. Không thấy chồng nằm bên cạnh, nàng liền khoác váy ngủ lên người,
đi xuống tầng dưới và thấy chồng đang ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về nơi vô
định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt.
- Có chuyện gì không ổn hả mình? - Nàng hỏi - Sao mình lại xuống đây ngồi giữa đêm hôm khuya
khoắt thế này?
Chàng trả lời bằng một câu hỏi:
- Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn nhau cách đây 20 năm không, ngày em tròn 16 tuổi ấy?
- Dạ, có! - Nàng đáp.
- Thế em có nhớ lúc ba em bắt quả tang chúng mình đang tình tự không? - Chàng hỏi tiếp.
- Có, em nhớ chứ! - Nàng thẽ thọt.
- Em có nhớ gương mặt ba khi chĩa súng vào mặt anh và gầm lên: “Mày chọn lấy con gái tao hay
chọn ở tù 20 năm?”
- Dạ, em vẫn nhớ!
Một lần nữa, chàng lau nước mắt trên gò má rồi cất giọng âu sầu:
- Em biết không, lẽ ra hôm nay là ngày anh được ra tù đấy.
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Thí điểm bảo lãnh thông quan
đối với hàng hóa phải kiểm tra
chuyên ngành
Ninh Ngọc Diệp - CQ54/02.01

T

heo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) tại 126 nước cho thấy, các
quy định thương mại lỗi thời đã tạo ra một gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế
tương đương với “mức thuế quan vô hình” lên tới 164,25%. Các ước tính về
chi phí thương mại tương đương theo giá trị hàng ở các nước đang phát triển là 219%
và 134% ở các nước có thu nhập cao. Chính vì lẽ đó, nền kinh tế nói chung, ngành
xuất nhập khẩu nói riêng vẫn đang gặp phải rất nhiều những vấn đề hạn chế nhất định,
Phần nào làm kìm hãm quá trình phát triển của ngành xuất nhập khẩu nói riêng và toàn
bộ nền kinh tế nói chung.
Bảo lãnh thông quan hoạt động theo cách thức tương tự như hợp đồng bảo hiểm
thanh toán cho cơ quan hải quan nếu một nghĩa vụ nào đó không được thực hiện. Tuy
nhiên, không giống như một hợp đồng bảo hiểm, bảo lãnh thông quan có 3 bên tham
gia, thay vì 2 bên. Các bên gồm hải quan, bên được bảo lãnh là DN và bên bảo lãnh là
công ty bảo hiểm. Bản chất của mô hình này là tách biệt việc thông quan, giải phóng
hàng hoá tại cửa khẩu và thực hiện các yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ, điều kiện thành hai
luồng quy trình, hoạt động riêng thông qua việc thực hiện bảo lãnh thông quan. Nói
một cách khác, về bản chất giống như mua phí bảo hiểm để bảo đảm nhà NK hoặc XK
sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế khi NK, XK vào Việt Nam. Những vấn đề này được thực
hiện trước khi hàng đến và giúp hàng hoá khi về sẽ được thông quan nhanh hơn.
Bên cạnh chức năng thanh toán các khoản phí, lệ phí, Bảo lãnh thông quan còn
có nghĩa vụ thực hiện các yêu cầu tuân thủ thương mại cho hàng nhập khẩu được đảm
bảo một cách chặt chẽ.
1. Những khó khăn chung của doanh nghiệp và cơ quan chức năng
1.1. Đối với doanh nghiệp
Thứ nhất, đối với chi phí về kinh tế: Dựa vào những con số đã tính toán được thì
hàng năm doanh nghiệp phải bỏ ra khoảng 14 nghìn 300 tỷ đồng cho việc kiểm tra
chuyên ngành. Số tiền này tương đương với 28,6 triệu ngày công của các công nhân
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viên và người lao động. Một khoản chi phí quá lớn mà doanh nghiệp XNK phải bỏ ra
để thực hiện việc giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề kiểm tra
chuyên ngành.
Thứ hai, về chi phí thời gian: Theo quy định đã ban hành thì cần có 70 giờ để
thông quan đối với mặt hàng xuất khẩu và 50 giờ đối với mặt hàng nhập khẩu. Tương
đương với số thời gian trên, doanh nghiệp sẽ mất từ 2 đến 3 ngày để có thể hoàn thiện
được công tác kiểm tra và có những giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện việc thông
quan hàng. Khoảng thời gian trên có thể làm phát sinh rất nhiều chi phí như: chi phí
kho bãi, chi phí bảo quản, vận chuyển…
1.2. Đối với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra chuyên ngành
- Với một quốc gia còn nhiều khó khăn trong kinh tế, việc sử dụng những máy
móc và công nghệ hiện đại cho việc kiểm tra chuyên ngành thì vẫn chưa được áp dụng
phổ biến. Điều này sẽ dẫn đến những khó khăn nhất định cho cơ quan chức năng trong
việc thực hiện nhiệm vụ.
- Đối với việc nhập khẩu những máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại thì việc
kiểm tra chuyên ngành vẫn chưa đem đến một kết quả chính xác. Do công cụ kiểm tra
vẫn còn nhiều lạc hậu, hạn chế. Chính vì vậy có thể dẫn đến những sai sót nhất định
trong kết quả kiểm tra chuyên ngành.
Trong bối cảnh đó, việc áp dụng hệ thống bảo lãnh thông quan hiện đại tại Việt
Nam được kỳ vọng là cơ sở để giải quyết các vấn đề rào cản nói trên.
2. Dự thảo nêu rõ thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các lĩnh vực sau:
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay trước khi thông
quan, giải phóng hàng;
- Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao
gồm cả thời gian gia hạn);
- Hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam;
- Các trường hợp chậm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ thuộc hồ sơ hải quan;
- Hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra nhà nước về
chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (kiểm tra chuyên ngành).
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3. Các phương thức bảo lãnh thông quan
Gồm 2 phương thức:

Thứ nhất, bảo lãnh dựa trên số tiền thuế phải nộp áp dụng đối với các trường
hợp:
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay trước khi thông
quan, giải phóng hàng ;
- Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập tái xuất (bao
gồm cả thời gian gia hạn);
- Hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam;
- Chậm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ thuộc hồ sơ hải quan (trong các trường
hợp: chưa có Giấy chứng nhận xuất xứ để được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu
đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do hoặc để chứng minh hàng hóa có
xuất xứ từ các nước không thuộc diện áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại).
Thứ hai, bảo lãnh dựa trên trị giá của lô hàng nhập khẩu, áp dụng đối với các
trường hợp:
- Bảo lãnh đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành;
- Bảo lãnh chậm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ thuộc hồ sơ hải quan trong trường
hợp hàng hóa có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc vệ
sinh môi trường cần được kiểm soát;
- Hàng hóa thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ nhập khẩu theo quy định của
pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt Nam
và nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ cùng là thành viên.
5. Lợi ích đạt được
- Về hiệu quả kinh tế:
+ BLTQ góp phần mở rộng loại hình kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam;
+ Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ BLTQ hàng hóa nhập khẩu;
+ Tạo điều kiện cho các DN nhập khẩu hàng hóa được lựa chọn tổ chức bảo lãnh
có uy tín, thuận lợi, chi phí cạnh trạnh để đứng ra BLTQ hàng hóa với cơ quan hải
quan. Nghiên cứu của WB với 126 quốc gia vào dữ liệu thương mại năm 2016 của
Việt Nam cũng cho thấy, việc giảm 1 ngày trong thời gian xử lý thương mại và thông
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quan xuất khẩu (XK) sẽ dẫn đến mức tăng tối thiểu 1% trong tổng kim ngạch XK hàng
năm, tương đương 2,13 tỷ USD. Đối với một số mặt hàng quan trọng trong nông
nghiệp và các hàng hoá nhạy cảm với thời gian, mức tăng có thể lên đến 6%. Giảm 5
ngày sẽ mang lại kim ngạch XK khoảng 10,65 tỷ USD.
- Khắc phục những hạn chế về chính sách:
+ Luật Hải quan năm 2014 có quy định về việc thông quan, giải phóng hàng và
đưa hàng về bảo quản. Tuy nhiên, Luật Hải quan 2014 chưa có điều khoản cho tổ chức
kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được thay mặt chủ hàng đứng ra bảo lãnh về số tiền thuế
phải nộp hoặc bảo lãnh việc chấp hành các chính sách về KTCN trong thời gian hàng
hóa đưa về bảo quản tại địa điểm do người khai hải quan đề nghị để chờ kết quả
KTCN.
+ Bên cạnh đó, Luật Thuế XNK quy định: Đối với hàng hóa XNK thuộc đối
tượng chịu thuế, người nộp thuế được lựa chọn nộp thuế ngay hoặc có bảo lãnh thuế
trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng và phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian
bảo lãnh; đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất để được miễn thuế, người
nộp thuế được lựa chọn có bảo lãnh thuế hoặc đặt cọc tiền thuế. Tuy nhiên, Luật Thuế
XNK không quy định tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được thay mặt chủ hàng
đứng ra bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp hoặc bảo lãnh việc chấp hành các chính sách
về thuế, sử dụng hàng hóa đúng với mục đích được miễn thuế, không chịu thuế đối với
hàng hóa XNK thuộc các loại hình khác như: tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, gia
công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất, quá cảnh…
- Hệ thống sẽ tạo thuận lợi thương mại bằng cách cho phép giải phóng nhanh
hàng hoá nhập khẩu (NK) trong khi vẫn duy trì và tăng cường kiểm soát tuân thủ.

Tài liệu tham khảo:
http://trungtamwto.vn/chuyen-de/12887-co-che-bao-lanh-thong-quan-doi-voi-hang-hoaxuat-khau-nhap-khau
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-04-01/bao-lanhthong-quan-de-gia-tang-thuan-loi-cho-giao-thuong-quoc-te-69531.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2018-09-12/bao-lanhthong-quan-ky-vong-thao-go-nhieu-rao-can-thuong-mai-61840.aspx
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Cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy
doanh nghiệp Việt Nam
tham gia vào hệ thống logistics
Mai Ngọc Bích - CQ54/21.07
1. Giới thiệu
Theo Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị chuỗi cung ứng (Council of
Supply Chain Management Professionals - CSCMP), thì Logistics được định nghĩa khá
đầy đủ như sau: “Quản trị logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm
việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa,
dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp
ứng yêu cầu của khách hàng. Hoạt động của quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị
vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn
hàng, thiết kế mạng lưới Logistics, quản trị tồn kho, hoạch định cung/cầu, quản trị nhà
cung cấp dịch vụ thứ ba. Ở một số mức độ khác nhau, các chức năng của logistics cũng
bao gồm việc tìm nguồn đầu vào, hoạch định sản xuất, đóng gói, dịch vụ khách hàng.
Quản trị Logistics là chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động
logistics cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing,
kinh doanh, sản xuất, tài chính, công nghệ thông tin.”
Theo Điều 233 Luật thương mại Việt Nam: “Dịch vụ logistics là hoạt động
thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm
nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ
khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ
khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.” Có
thể minh họa sự kết hợp của logistics đầu vào và đầu ra trong sơ đồ sau:

Hình 1
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Ngành Logistics ở nước ta trong thời gian qua đã có những đóng góp không nhỏ
vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, mở rộng và phát triển thị trường quốc tế,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ
số hiệu quả của dịch vụ Logistics năm 2016 của Việt Nam đứng thứ 64/160 nước, tốc
độ phát triển bình quân của ngành Logistics Việt Nam khoảng 14-16%, có quy mô
khoảng 40-42 tỷ USD/năm. Càng ngày dịch vụ logistics càng phát triển mạnh mẽ và
được chuyên môn hóa với mức độ khá cao, trở thành một trong những ngành dịch vụ
xương sống của hoạt động thương mại quốc tế. Khối ASEAN đang coi trọng tăng
cường hội nhập ngành logistics trong khu vực, coi đây là mắt xích quan trọng để liên
kết các công đoạn sản xuất và vận chuyển giữa các nước trong khu vực. Việt Nam đã
tham gia lộ trình ngành logistics trong ASEAN và đạt được những thành quả bước đầu.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, dịch vụ Logistics ở Việt Nam chiếm khoảng 1520% GDP, tương đương khoảng 12 tỷ USD. Nếu chỉ tính khâu quan trọng nhất là vận
tải, chiếm từ 40-60% chi phí thì đây là một thị trường lớn. Việt Nam có hơn 800 doanh
nghiệp logistics đang hoạt động với quy mô khác nhau, trong đó 70-80% là doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Trong diễn đàn Logistics Việt Nam 2018 với chủ đề “Logistics kết
nối các vùng tăng trưởng kinh tế” Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho
biết, Việt Nam luôn duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, giữa vững
ổn định chính trị - xã hội. Hiện nay, đã có hơn 21.000 dự án FDI tại Việt Nam với tổng
vốn đầu tư gần 300 tỷ USD, trong đó có các tập đoàn lớn hàng đầu trên thế giới, nhất
là trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin như Samsung, Fujitsu, Intel, Nokia,
Siemens, LG... Việt Nam đã ký 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được Quốc hội phê chuẩn. Đây
là những cơ sở quan trọng để Việt Nam mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho sự phát
triển và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác đầu tư, kinh
doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam.
2. Các thách thức của ngành logistics tại Việt Nam
Trong thời gian qua, các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam chưa thực sự
tìm được tiếng nói chung với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đa phần doanh
nghiệp dịch vụ logistics của Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ, vốn ít và thiếu cơ sở vật
chất như kho tàng, bến bãi, công nghệ thông tin, phương tiện vận chuyển. Năng lực
cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam,
dưới tác động từ cả yếu tố bên trong và bên ngoài, hiện nay không cao. Trong khi đó,
các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, thường tìm kiếm các gói dịch vụ logistics tích
hợp (phổ biến là 3PL) vốn không đơn thuần là vận chuyển hàng hóa mà còn đi kèm
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với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác (thủ tục hải quan, lưu kho, đóng gói và phân
phối sản phẩm). Những yếu tố khách quan bên ngoài cũng cản trở sự phát triển của
ngành logistics Việt Nam:
Thứ nhất, chi phí vận chuyển logistics tính theo tỷ trọng GDP khoảng 18-20%,
gần gấp đôi so với các nền kinh tế phát triển và cao hơn 4% mức bình quân toàn cầu.
Thứ hai, hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ, chưa phát triển
tương xứng với tốc độ công nghiệp hóa dẫn đến tình trạng quá tải và ùn ứ.
Thứ ba, quy trình thủ tục hải quan còn nhiều chồng chéo và cứng nhắc làm chậm
tốc độ luân chuyển hàng hóa.
Thứ tư, vận tải biển nội địa chưa được phát huy hết tiềm năng để giảm tải cho
vận tải đường bộ.
Thứ năm, sự phát triển thiếu quy hoạch và thiếu tính liên kết của các cảng và
dịch vụ hậu cảng như kho, bãi, trung tâm logistics.
Thứ sáu, là việc thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp logistics với nhau. Đây là
những nguyên nhân cản trở sự phát triển bền vững của doanh nghiệp logistics nội địa
và đẩy chi phí logistics ở Việt Nam tăng cao.
3. Các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào
hệ thống logistics
Trên cơ sở hiện trạng của ngành dịch vụ logistics nước ta như đã nêu trên đây, để
ngành logistics thực sự là chìa khóa cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng
giá trị của thương mại, nhằm tháo gỡ khó khăn - đẩy mạnh liên kết các doanh nghiệp
logistics và xuất nhập khẩu, chúng ta cần phải:
Tái cơ cấu chuỗi cung ứng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh
của thương mại Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu và chủ động tham gia vào chuỗi cung
ứng toàn cầu. Việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ
gắn kết, tạo điều kiện và thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển dịch vụ logistics. Các doanh
nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay có đủ năng lực và chuyên nghiệp để tư vấn
cho khách hàng các giải pháp logistics tốt nhất phù hợp đặc thù chuỗi cung ứng của
từng khách hàng.
Chủ hàng Việt Nam cần chủ động và tận dụng lợi ích của việc thuê ngoài
logistics cũng giúp các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu cắt giảm chi phí, tiết
kiệm các khoản đầu tư, nhân lực không cần thiết, nhằm có điều kiện tập trung vào kinh
doanh cốt lõi của mình.
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Hiện đại hóa hệ thống hải quan, thực hiện hải quan một cửa, hải quan điện tử,
trong đó có việc phát triển mạnh mẽ hình thức đại lý hải quan bằng việc gia tăng số
lượng đại lý hải quan và xây dựng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan cho các lô hàng
xuất nhập khẩu do đại lý hải quan đứng tên khai, như miễn kiểm hồ sơ và miễn kiểm
hàng hóa đối với các tờ khai do đại lý hải quan đứng tên, đóng dấu.
Đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và nhất quán các quy định pháp luật điều
chỉnh kinh doanh dịch vụ logistics để phục vụ tốt cho việc tạo thuận lợi, nâng cao năng
lực cạnh tranh của thương mại.
Thiết lập cơ chế liên kết hữu hiệu giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và
logistics. Để có sự liên kết thường xuyên và hữu hiệu, các doanh nghiệp logistics cần
chủ động nắm vững nghiệp vụ chuyên ngành thương mại, các quy tắc, các hiệp định
thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết. Thường xuyên trao đổi
thông tin có liên quan để giúp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics nắm
bắt tình hình, hỗ trợ nghiệp vụ tiến tới xây dựng cổng thông tin giao dịch logistics tại
mỗi khu vực phục vụ.
Ngoài ra, bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của doanh nghiệp thì cần thiết phải có
một tổ chức cấp nhà nước quản lý, chỉ đạo thống nhất các hoạt động của ngành
logistics phục vụ thương mại trong cả nước bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đó là hình thành Ủy ban quốc gia
logistics. Tổ chức này thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước trong việc
hoạch định chiến lược, chính sách và các chương trình hành động phát triển ngành
logistics của nước ta gắn liền với phát triển sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu.

Tài liệu tham khảo:
https://vnexpress.net/kinh-doanh/wb-chi-phi-logistics-viet-nam-cao-gap-doi-cac-nuoc3684921.html
http://www.vantaithongminh.com/blogs/115-bao-cao-nganh-logistics-viet-namlogicstics-viet-nam-so-voi-the-gioi.html
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Giải pháp hoàn thiện chính sách
tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp
sạch ở Việt Nam
Lê Thị Thương Trà - CQ55/15.05
Hoàng Đức Thịnh - CQ54/15.06
1. Đặt vấn đề
Nông nghiệp sạch là tiến hành sản xuất nông nghiệp với nhiều cách thức khác
nhau với mục đích không gây ra ô nhiễm môi trường và có hại cho người sử dụng. Sản
xuất nông nghiệp sạch nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi
trường đang là mục tiêu phấn đấu của ngành nông nghiệp nói chung và nông dân nói
riêng. Sản phẩm nông nghiệp sạch còn thúc đẩy gia tăng giá trị, sản lượng xuất khẩu,
tăng thu nhập cho người sản xuất. Tuy nhiên, nông dân hiện nay chưa hào hứng trong
việc chuyển sang nền nông nghiệp sạch do chi phí sản xuất cao, thu nhập thấp, do thị
trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch còn hạn hẹp.
Để phát triển nông nghiệp sạch cần có vốn lớn, cần có sự hỗ trợ nhiều mặt từ
phía Nhà nước cho các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực nông nghiệp sạch như trợ
giá sản phẩm, giảm thuế, tạo cơ chế thông thoáng hơn về điều kiện kinh doanh, xây
dựng thương hiệu cho sản phẩm sạch... Bên cạnh đó, cần có một hệ thống tài chính, cơ
chế tài chính để dẫn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
sạch (quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần…).
2. Thực trạng chính sách tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp sạch ở
Việt Nam
Thứ nhất, chính sách tín dụng tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Quỹ
BVMT Việt Nam là một tổ chức tài chính phi ngân hàng trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường với hoạt động chủ yếu là cung cấp vốn cho hoạt động đầu tư BVMT. Các
hoạt động hỗ trợ tài chính bao gồm: Cho vay với lãi suất ưu đãi, tài trợ, đồng tài trợ
(không hoàn lại), hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư, trợ giá với các dự án sử dụng công
nghệ sạch, thực hiện các chương trình, dự án và nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính
phủ, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường giao.
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Để đảm bảo tính ưu đãi về lãi suất cho vay của mình, trong thời gian qua Quỹ
luôn có chính sách lãi suất cho vay khá ưu đãi và luôn đảm bảo nhỏ hơn 50% lãi suất
cho vay thương mại. Trên thực tế, hoạt động cho vay của Quỹ rất hữu hiệu cho công
tác BVMT đối với DN, đặc biệt được các DN vừa và nhỏ đánh giá cao vì họ đặc biệt
khó khăn khi tiếp cận vốn của ngân hàng.
Thứ hai, chính sách tín dụng hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số
65/2011/QĐ-TTg. Sau một thời gian triển khai, chủ trương này đã bước đầu đáp ứng
được yêu cầu cấp thiết của nông dân, nhất là vùng sản xuất hàng hóa ở khu vực Đồng
bằng Sông Cửu Long; sử dụng máy móc thiết bị thay thế lao động thủ công đã đạt
được hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trước đây; tạo điều kiện khuyến khích, thúc
đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy trong nước đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng
cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số
55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn. Đồng thời NHNN đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-NHNN
ngày 22/7/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 55 với nhiều chính sách mang tính đột
phá, khuyến khích các DN, hợp tác xã tích cực, mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, sản xuất theo chuỗi.
Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày
07/3/2017 của Chính phủ đã yêu cầu NHNN chỉ đạo các NHTM chủ lực là các Ngân
hàng Thương mại Nhà nước, nhất là các ngân hàng Agribank, Vietinbank,
Vietcombank, BIDV dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các
ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp sạch với lãi
suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường).
3. Đánh giá thực trạng chính sách tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp
sạch ở Việt Nam
Một là, kết quả đạt được
- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg đang có kết quả tích cực. Doanh nghiệp mạnh dạn đầu
tư máy móc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, khuyến khích,
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thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy trong nước đầu tư theo chiều sâu, cải tiến công
nghệ, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Đã nhận được sự tham gia tích cực của các NHTM đặc biệt là các Ngân hàng
Thương mại Nhà nước nhằm khơi thông dòng vốn hỗ trợ cho các đối tượng sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
- Dòng vốn cho vay đối với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch ngày
một gia tăng và hoạt động hiệu quả.
Hai là, một số hạn chế
- Việc giải ngân vốn cho vay đối với dự án nông nghiệp sạch, công nghệ cao còn
chậm, cơ chế còn khắt khe với DN nhỏ và hộ dân.
- Việc cho vay đối với nông nghiệp sạch còn tiểm ẩn nhiều rủi ro do diễn biến
thời tiết phức tạp, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định. Một số mặt
hàng xuất khẩu thì phụ thuộc quá nhiều vào giá cả thế giới… Công tác nghiên cứu, dự
báo kinh tế còn yếu nên đã gây ra hậu quả cho sản xuất.
- Khả năng huy động vốn tại chỗ của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn
nông thôn còn hạn chế, chỉ đạt 45-60% cho nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông
thôn, còn lại các TCTD phải nhận vốn điều hòa từ trụ sở chính hoặc các chi nhánh
khác nên các tổ chức sẽ không chủ động về nguồn vốn, thời hạn vay để đáp ứng kịp
thời chu kỳ sản xuất, kinh doanh của khách hàng.
Ba là, nguyên nhân
- Ngân hàng khó xác định tiêu chí về dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, nông nghiệp sạch theo quy định, nên việc lựa chọn các DN, dự án đủ tiêu chuẩn
để áp dụng các điều khoản cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP gặp rất nhiều
khó khăn.
- Phạm vi các đối tượng được vay vốn ưu đãi nông nghiệp sạch còn hạn chế.
Do đối tượng được tiếp cận vốn ưu đãi đối với nông nghiệp sạch phải thỏa mãn
các tiêu chí của Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN, nên việc đưa các ưu đãi về vốn
vay đối với người trực tiếp sản xuất gây khó khăn cho quá trình phát triển sản xuất
nông nghiệp sạch.
- Các dự án nông nghiệp sạch, công nghệ cao chưa có phương án sản xuất kinh
doanh, thị trường tiêu thụ ổn định để ngân hàng thẩm định và cho vay.
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- Thủ tục để tiếp cận vốn vay của dự án nông nghiệp sạch còn phức tạp, rườm rà
đặc biệt là các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp. Nghị định 55/NĐ-CP quy định
các khách hàng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có thể được vay vốn tại các tổ chức tín
dụng không cần tài sản đảm bảo, nhưng lại quy định thêm là cần phải nộp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất khi làm thủ tục vay vốn, nghĩa là đối tượng khách hàng muốn
được vay vốn vẫn phải có tài sản đảm bảo.
4. Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp
sạch ở Việt Nam
Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý
Chính sách và cơ chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với nông nghiệp sạch vẫn
được thực hiện theo cơ chế cho vay thương mại nói chung, chịu chi phối bởi các văn
bản liên quan đến Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các quy chế liên quan đến
nghiệp vụ thị trường mở, quy chế tái cấp vốn, quy chế tái chiết khấu giấy tờ có giá.
Tuy nhiên, nhiều quy định không còn phù hợp, vì vậy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý nhằm đảm bảo cho việc triển khai chính
sách tín dụng được thực hiện thông suốt và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Thứ hai, có chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng
Trong thời gian qua, một số TCTD đã tích cực cho vay phát triển nông nghiệp
sạch nhưng mới tập trung vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam, và một vài ngân hàng khác. Ngân hàng Nhà nước cần nâng tầm lên thành một
chương trình hành động đối với ngành Ngân hàng. Có cơ chế mở hơn để khuyến khích
không chỉ các tổ chức tín dụng trong nước mà còn cả các ngân hàng liên doanh, ngân
hàng nước ngoài.
Thứ ba, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức tín dụng
- Đối với công cụ dự trữ bắt buộc, việc quy định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối
với các TCTD có dư nợ cho vay nông nghiệp sạch chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ
cho vay toàn nền kinh tế. Đây là công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ cho các TCTD mở
rộng quy mô cho vay, giảm chi phí sử dụng vốn nhằm giảm lãi suất cho vay nông
nghiệp sạch.
- Đối với công cụ tái cấp vốn, dùng cho việc bổ sung nguồn vốn. Tuy nhiên, việc
thực hiện quy trình cũng như giám sát mục đích sử dụng vốn của các TCTD vẫn còn
lỏng lẻo. Do đó, để nâng cao hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện các giải
pháp sau:
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Thực hiện tái cấp vốn theo hướng: ưu tiên theo hình thức cầm cố, tái cầm cố giấy
tờ có giá trước. Trường hợp tổ chức tín dụng đã sử dụng hết lượng giấy tờ có giá nắm
giữ thì mới xem xét cho vay theo Bảng kê Hồ sơ tín dụng.
Đưa ra tiêu chuẩn tổ chức tín dụng được xin vay tái cấp vốn: ngoài việc tổ chức
tín dụng đưa ra cam kết về sử dụng vốn vay thì cần có quy định những tổ chức tín
dụng đã có tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp sạch đạt mức nhất định hoặc đã tiếp
cận được những phương án, dự án sản xuất kinh doanh nông nghiệp sạch có khả thi.
Điều chỉnh giảm lãi suất tái cấp vốn, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi
suất cho vay. Giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn và cam kết sử dụng vốn của các
tổ chức tín dụng từ nguồn tái cấp vốn.
- Hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá
Khi thực hiện chiết khấu, tái chiết khấu, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện
theo một trong hai phương thức giao dịch: Giao dịch không hoàn lại hoặc giao dịch có
hoàn lại. Với xu hướng giao dịch có kỳ hạn phát triển, Ngân hàng Nhà nước sẽ linh
hoạt hơn trong điều chỉnh mức dự trữ của các ngân hàng, điều chỉnh linh hoạt cơ số
tiền từ đó ảnh hưởng đến khối lượng tín dụng cung ứng của các ngân hàng thương mại.
- Phát triển nghiệp vụ thị trường mở, sử dụng kết hợp linh hoạt các công cụ của
chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo về Thông tư hướng
dẫn thực hiện NĐ55/2015. Tuy nhiên, dự thảo ban hành đang chờ lấy ý kiến trong
Điều 3. “Chính sách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn cho tổ chức tín
dụng cho vay nông nghiệp sạch” chỉ đề cập đến công cụ tái cấp vốn và giảm tỷ lệ dự
trữ bắt buộc. Thiết nghĩ điều này chưa đủ, vì thực tế Ngân hàng Nhà nước có thể hỗ trợ
vốn qua nghiệp vụ tái chiết khấu hoặc thực hiện mua giấy tờ có giá của ngân hàng
thương mại trong nghiệp vụ thị trường mở.
Thứ tư, ban hành cơ chế chính sách tín dụng
Trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp một trong những định hướng là tham
gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Do đó,
Ngân hàng Nhà nước cần ban hành quy chế, có biện pháp khuyến khích các tổ chức tín
dụng quan tâm đến cho vay phát triển mô hình liên kết, phát triển công nghệ cao theo
hướng gia tăng mức cho vay không có tài sản bảo đảm tính trên giá trị dự án, phương
án sản xuất kinh doanh.
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Thứ năm, hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất
Phải thiết lập một mức lãi suất cơ bản định hướng được lãi suất thị trường. Việc
hoàn thiện cơ chế hình thành lãi suất cơ bản làm cơ sở định hướng chuẩn mực cho lãi
suất thị trường liên ngân hàng, thị trường tiền tệ là một việc cần thiết phải thực hiện.
Đối với cho vay nông nghiệp sạch, lãi suất hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ
chức tín dụng và khách hàng, nhằm hỗ trợ cho một số chương trình phát triển nông
nghiệp sạch, Ngân hàng Nhà nước quy định trần lãi suất cho vay đối với một số
chương trình cụ thể.
Thứ sáu, tháo gỡ các khó khăn, phát triển bảo hiểm nông nghiệp
Trước hết, cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn để người dân không phải mất thời
gian làm đi làm lại các thủ tục tín dụng. Nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt điều kiện cho
vay phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp, cải thiện điều kiện tiếp cận vốn, kể cả
điều kiện về tài sản thế chấp…
Đặc biệt, cần đa dạng hoá đối tượng và gói dịch vụ tín dụng nông nghiệp theo
hướng mở rộng cho vay theo niên vụ cây trồng, cho vay theo hạn mức tín dụng và
cho vay tiêu dùng đối với hộ nông dân. Cần có chương trình vay vốn ưu đãi dành
riêng cho ngư dân với thủ tục đơn giản. Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng
thương mại, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan
cần chủ động xây dựng chương trình này và các chính sách tín dụng đặc thù cho ngư
dân. Chính phủ cũng có chính sách đóng tàu thí điểm, giao cho Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện thí điểm, nhưng vẫn còn vướng
mắc vì dùng tín dụng thương mại cho hoạt động cần tín dụng chính sách và do còn bị
lạm dụng trong thực tế.

Tài liệu tham khảo:
Trích từ đề tài: Chính sách tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp sạch ở Việt Nam PSG.TS Hà Minh Sơn hướng dẫn.
http://dangcongsan.vn/kinh-te/nang-cao-hieu-qua-dau-tu-tin-dung-cho-nong-nghiepung-dung-cong-nghe-cao-508014.html
http://baochinhphu.vn/Thuc-day-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep/Ket-qua-thuchien-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/342570.vgp
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Ví điện tử - Sự đổi mới
trong phương thức thanh toán
Phạm Bá Tân - CQ54/21.03

T

rong nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ số diễn ra mạnh mẽ
khiến cho mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và thương mại điện tử ngày
càng trở nên chặt chẽ. Sự tiến bộ của công nghệ thông tin là nền tảng để phát
triển thương mại điện tử, tạo cơ hội cho mọi người sớm tiếp cận nền kinh tế số hóa.
Thanh toán điện tử là một hình thức hoạt động phổ biến của thương mại điện tử. Cùng
với sự phát triển của thương mại điện tử thì thanh toán điện tử cũng được mở rộng với
nhiều hình thức bao gồm: trao đổi dữ liệu tài chính, tiền mặt, thẻ thông minh hay dịch
vụ thanh toán của ngân hàng và đặc biệt không thể không kể tới “Ví điện tử”.
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về ví điện tử nhưng ta có thể khái quát như
sau: Ví điện tử là một loại tài khoản điện tử, nó đóng vai trò trung gian thanh toán trực
tuyến dành cho người sử dụng nó, giúp bạn thanh toán các loại chi phí trên internet,
gửi tiền và nhận tiền một cách nhanh chóng nhất. Thanh toán bằng ví điện tử là một
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cách thanh toán rất thuận tiện, nhanh chóng
và tiết kiệm cho người sử dụng.
Hiện nay với 1 chiếc smartphone kết nối internet và cài đặt ví điện tử có liên kết
tới tài khoản ngân hàng ta có thể sử dụng những chức năng cơ bản sau:
- Chuyển, nhận tiền giữa những người sử dụng cùng 1 loại ví điện tử.
- Lưu giữ tiền trên internet.
- Thanh toán các hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền cước viễn thông...
- Mua các loại thẻ điện thoại, thẻ game, vé xem phim hay vé tàu xe.
- Sử dụng ví điện tử để thanh toán các giao dịch tại các điểm có trợ ví điện tử.
Từ năm 2009, ví điện tử lần đầu tiên được xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Tại
thời điểm này Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho 6 công ty cung cấp loại hình dịch
vụ này, đó là: VietUnion (Payoo), MobiVi, Smartlink, VNPay, VinaPay và M-Service.
Chỉ trong một năm hoạt động, khoảng 70.000 ví điện tử đã được mở, trong đó Payoo
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(của VietUnion) có số lượng nhiều nhất: hơn 32.000 ví, tiếp đó là VNPay với hơn
30.000 ví và MobiVi trên 7.000 ví. Giá trị giao dịch qua ví đạt trên 5 tỷ đồng trong quý
4/2009 (tăng 330% so với quý 2/2009).
Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển tại thị trường Việt Nam. Tính tới
ngày 2/11/2018, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có tới 23 tổ chức
không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động về cung ứng
dịch vụ ví điện tử. Các tổ chức này chia làm 2 nhóm: ví điện tử của công ty công nghệ
tài chính và ví điện tử của công ty công nghệ viễn thông. Nhiều ví điện tử đã đạt được
những thành tựu lớn được thể hiện qua các con số biết nói như: Ví điện tử MoMo đã
đạt được 8 triệu người dùng và đặt mục tiêu năm 2019 sẽ tăng lên gấp đôi là 16 triệu
người dùng; Ví Việt (một sản phẩm của LienVietPostBank) cũng có tới 2,3 triệu người
dùng và hơn 22.000 điểm thanh toán trên cả nước; ZaloPay và Viettel Pay là hai ví
điện tử mới tham gia vào thị trường này trong khoảng nửa đầu năm 2018 cũng đã lần
lượt đạt ngưỡng 1,3 và 1 triệu người dùng sau vài tháng ra mắt.
Từ những số liệu trên, ta có thể đưa ra một kết luận đó là ví điện tử đã xâm nhập
vào thị trường Việt Nam từ rất lâu với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi lớn, nhưng chỉ
trong những năm gần đây thì ví điện tử mới thực sự phát triển mạnh và có được những
bước tiến nhất định.
Ưu điểm của ví điện tử
Thứ nhất, sự đa dạng, tiện lợi của ví điện tử. Chỉ cần có ví điện tử người sử
dụng có thể thanh toán rất nhiều các phí dịch vụ, có thể mua hàng, đặt hàng mà không
cần phải tới tận địa điểm giao dịch như cách thanh toán bằng tiền mặt. Điều này trực
tiếp giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian, công sức và gián tiếp kích thích sự
tăng trưởng, hiệu quả trong tiêu dùng, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.
Thứ hai, sự an toàn hơn khi giao dịch. Nhờ có ví điện tử, khi đi ra ngoài đường
người sử dụng không còn phải cầm quá nhiều tiền mặt. Nhanh chóng thanh toán cho
các giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch ở xa. An toàn vì tránh được các rủi ro mang
tiền mặt như: các rủi ro vật lý như rách, mất góc không thể sử dụng.
Thứ ba, hạn chế sai sót, quản lý tài chính một cách dễ dàng. Với sự tính toán của
máy móc, khi thanh toán các khoản tiền lớn hoặc số lẻ thì gần như người sử dụng
không sợ nhầm lẫn như khi dùng tiền mặt. Tất cả các thông tin về số tiền còn lại trong
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ví hay thông tin liên quan tới giao dịch đều được lưu lại trong ví điện tử, người sử
dụng có thể xem lại bất cứ lúc nào.
Thứ tư, các nhà phát hành ví điện tử có rất nhiều đối tác thương mại. Do đó sẽ
có nhiều chương trình khuyến mại, chiết khấu, giảm giá khi sử dụng ví điện tử để
thanh toán cho các giao dịch. Nếu sử dụng một cách hợp lý thì đây sẽ là cơ hội cho
người tiêu dùng tiết kiệm quỹ tài chính của mình.
Thứ năm, đối với nền kinh tế nói chung, sử dụng ví điện tử để thanh toán là hình
thức thanh toán không dùng tiền mặt. Xã hội sẽ giảm bớt được lượng tiền mặt trong
lưu thông, giảm chi phí in tiền mặt cho Nhà nước, ổn định được lạm phát và góp phần
phát triển kinh doanh thương mại điện tử.
Khó khăn trong việc phát triển sử dụng ví điện tử ở Việt Nam
Thói quen tiêu dùng tiền mặt của người Việt Nam. Việt Nam là một nước đang
phát triển, việc ứng dụng các công nghệ mới trong cuộc sống, thay đổi thói quen dùng
tiền mặt là rất khó. Việc sử dụng một chiếc ví vô hình thật sự sẽ khiến nhiều người ngờ
vực và hoang mang, nói cách khác trong suy nghĩ của nhiều người thì tiền cầm trong
tay hay tiền gửi trong ngân hàng thì an toàn hơn cả. Ngay cả việc thanh toán bằng thẻ
ngân hàng cũng chỉ mới được phát triển trong những năm gần đây và ở những tầng lớp
người nhất định.
Thanh toán bằng ví điện tử là một trong những hình thức thanh toán mới. Pháp
luật Việt Nam tuy đã có những bổ sung, điều chỉnh nhưng chưa thật sự hoàn thiện
trong việc quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ ví điện tử. Quyền lợi của người sử
dụng ví điện tử chưa được đảm bảo một cách rõ ràng trong các văn bản pháp luật.
Độ an toàn, bảo mật của ví điện tử. Ví điện tử là một sản phẩm của công nghệ số
vì thế không tránh khỏi những rủi ro về việc bị rò rỉ, mất cắp thông tin. Nếu như để lộ
thông tin, các tài khoản ví điện tử của người sử dụng có thế bị các hacker, virus chiếm
đoạt, sử dụng cho mục đích xấu.
Hệ sinh thái liên quan tới ví điện tử chưa đủ lớn. Thực tế cho thấy rằng các điểm
giao dịch chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử phân bố không đồng đều, chủ yếu tập
trung ở các thành phố và ngược lại các vùng nông thôn, miền núi thì gần như là không
có. Hệ sinh thái của ví điện tử gắn liền với các ngân hàng thương mại, thị trường bán
lẻ, nhưng nhiều ngân hàng chưa kết nối được với nhà cung cấp ví điện tử và việc
thuyết phục các điểm bán chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử còn mất nhiều thời
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gian.
Biện pháp trong việc phát triển thanh toán bằng ví điện tử tại Việt Nam
Thứ nhất, cải thiện hình ảnh của ví điện tử trong mắt người sử dụng. Các nhà
phát hành ví điện tử cần phải quảng cáo nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại
chúng để hình ảnh chiếc ví điện tử không còn quá xa lạ. Đưa ra nhiều chương trình
khuyến mại để tăng số lượng người đăng ký mới, kích thích việc sử dụng ví điện tử
thường xuyên hơn trong cuộc sống.
Thứ hai, sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền. Ban hành các quy định,
quy chế chặt chẽ về việc phát hành, kinh doanh ví điện tử nhằm bảo đảm quyền lợi của
người sử dụng trước pháp luật. Đồng thời có những chính sách ưu đãi thích hợp để
phát triển, phổ cập ví điện tử tới mọi người.
Thứ ba, tăng cường độ an toàn, tính bảo mật của ví điện tử. Các nhà phát hành ví
điện tử cần cải thiện lại cơ sở, các phần mềm nhằm tăng tính bảo mật cho ví điện tử.
Bản thân người sử dụng ví điện tử cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo mật mà nhà
phát hành yêu cầu, không chia sẻ thông tin tài khoản ra bên ngoài.
Thứ tư, phát triển hệ sinh thái cho ví điện tử. Sự đa dạng, chặt chẽ trong hệ sinh
thái dành cho ví điện tử là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành công của ví
điện tử ở Việt Nam. Từ việc liên kết với các ngân hàng cho tới các điểm chấp nhận
thanh toán bằng ví điện tử đều phải được tăng thêm về cả chất và lượng. Để chinh
phục những người sử dụng khó tính thì cần thêm nhiều hơn các dịch vụ có thể sử dụng
ví điện tử để thanh toán ví dụ như thanh toán các giao dịch có yếu tố nước ngoài,…
Tóm lại các nhà phát hành, cung cấp dịch vụ ví điện tử cần phải hợp tác toàn diện với
nhiều đối tác hơn nữa.
Kết luận, thanh toán bằng ví điện tử - phương thức thanh toán không dùng tiền
mặt, đem lại rất nhiều lợi ích cho bản thân người sử dụng nói riêng và nền kinh tế nói
chung. Tôi đã sử dụng, còn bạn thì sao?

Tài liệu tham khảo:
http://saigondautu.com.vn/chu-diem-su-kien/tai-chinh-tieu-dung-thoi-cua-vi-dien-tu63033.html
https://expressmagazine.net/posts/view/2099/chuc-nang-va-cach-hoat-dong-cua-vi-dien-tu
http://cafef.vn/vi-dien-tu-nhieu-tiem-nang-nhung-vi-sao-chua-the-phat-trien20171227172950911.chn
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Phát triển nguồn năng lượng sinh khối
tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức
Lê Trà Giang - CQ53/02.04
1. Giới thiệu
Năng lượng sinh khối (NLSK) là dạng năng lượng được sản sinh từ những phế
phẩm trong nông nghiệp (rơm rạ, bã mía, vỏ, xơ bắp ngô,…), phế phẩm trong lâm
nghiệp (lá khô, vụn gỗ, mùn cưa,…), giấy vụn, khí metan từ các bãi chôn lấp, trạm xử
lý nước thải và phân từ các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. NLSK là dạng năng lượng
tái tạo, là nguồn năng lượng hấp dẫn đối với loài người trong bối cảnh năng lượng từ
hóa thạch, than đá, dầu mỏ có nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường. NLSK giữ
vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới trong tương lai.
Trong giai đoạn hiện nay, nhờ có công nghệ đồng phát điện - nhiệt (CHP), NLSK đã
được sử dụng tại Việt Nam. Công nghệ đồng phát điện - nhiệt sản sinh năng lượng từ
nguồn phế phẩm trong nông, lâm nghiệp để chạy turbin phát điện, phục vụ công
nghiệp, đời sống sinh hoạt hàng ngày. Công nghệ này được nhiều nước trên thế giới áp
dụng trong một số ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm. Thực trạng việc sử
dụng nguồn NLSK tại Việt Nam hiện nay.
Bảng 1: Số liệu về việc sử dụng NLSK theo lĩnh vực

Tổng tiêu thụ
(Đơn vị năng lượng)

Tỷ lệ
(%)

Gia đình

10.667

76,2

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

3.333

23,8

14.000

100,0

Lĩnh vực

Tổng

Nguồn: Báo cáo tại Hội thảo Phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Qua số liệu Bảng 1, NLSK chủ yếu được sử dụng trong các hộ gia đình với tỷ lệ
tổng tiêu thụ cao gấp 3 lần so với công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Nhìn vào số
liệu Bảng 2, ta thấy sử dụng bếp đun chiếm tỷ lệ cao trong tiêu thụ (gấp 28 lần so với
công cụ đồng phát sử dụng NLSK). Sử dụng NLSK để sản xuất chiếm tỷ lệ rất nhỏ
(2,7%). Như vậy, NLSK chưa được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, ngành nghề.
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Bảng 2: Số liệu về tổng tiêu thụ của các công cụ sử dụng năng lượng

Công cụ sử dụng năng lượng

Tổng tiêu thụ
(Đơn vị năng lượng)

Tỷ lệ
(%)

Bếp đun

10.667

76,2

Lò đốt

2.053

14,7

Lò nung

903

6,5

Đồng phát (NLSK)

377

2,7

14.000

100,0

Nhiệt

Điện

Tổng

Nguồn: Báo cáo tại Hội thảo Phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

2. Cơ hội để phát triển năng lượng sinh khối tại Việt Nam
Thứ nhất, tiềm năng lớn chưa được khai thác: Việt Nam là một nước nhiệt đới
nhiều nắng và mưa nên sinh khối phát triển nhanh. Ba phần tư lãnh thổ là đất rừng nên
tiềm năng phát triển gỗ lớn. Là một nước nông nghiệp nên nguồn phụ phẩm nông
nghiệp phong phú, nguồn này ngày càng tăng trưởng cùng với việc phát triển nông
nghiệp và lâm nghiệp.
Thứ hai, nhu cầu ngày càng phát triển: Cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội
của đất nước, nhu cầu ứng dụng các công nghệ NLSK ngày càng phát triển. Ví dụ việc
phát triển trồng lúa làm nảy sinh nhu cầu xử lý trấu ở các nhà máy xay xát, nhu cầu sấy
thóc sau thu hoạch. Chính những nhu cầu này đã kích thích việc phát triển các nhà máy
sấy và công nghệ đồng phát sử dụng sinh khối. Bên cạnh đó, việc phát triển chăn nuôi
đã tạo ra nhu cầu xử lý chất thải vật nuôi, thúc đẩy công nghệ khí sinh học phát triển
mạnh mẽ.
Thứ ba, môi trường quốc tế thuận lợi: Năng lượng tái tạo ngày càng được quan
tâm và đầu tư phát triển. Đến cuối năm 2005, ít nhất đã có 43 nước (trong đó có 25
nước Cộng đồng châu Âu và 10 nước đang phát triển: Ai Cập, Ấn Độ, Bra-xin, Cộng
hoà Đô-mi-nic, Ma-lai-xi-a, Mali, Nam Phi, Phi-lip-pin, Thái Lan, Trung Quốc) có
mục tiêu quốc gia về năng lượng tái tạo, 48 nước (34 nước phát triển và có nền kinh tế
đang chuyển đổi, 14 nước đang phát triển) có chính sách khuyến khích phát triển điện
tái tạo: Kế hoạch hành động năng lượng giai đoạn 2005-2010 của các nước ASEAN
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trong đó có đề ra mục tiêu đạt ít nhất 10% điện tái tạo trong cơ cấu sản xuất điện.
Nhiều tổ chức quốc tế đang quan tâm phát triển công nghệ NLSK ở Việt Nam: tổ chức
nhiều hội thảo, tài trợ nhiều dự án phát triển NLSK ở nước ta. Các dự án NLSK có cơ
hội tận dụng cơ chế phát triển sạch (CDM) để thu hút vốn đầu tư. Nhiều công nghệ đã
được hoàn thiện, ứng dụng thương mại, nên Việt Nam có thể nhập và ứng dụng, tránh
được rủi ro về công nghệ.
3. Thách thức để phát triển năng lượng sinh khối tại Việt Nam
Thứ nhất, sự cạnh tranh về chi phí của các công nghệ: Hiện nay nhiều công
nghệ sinh khối còn đắt hơn công nghệ truyền thống sử dụng nhiên liệu hoá thạch cả về
trang thiết bị lẫn nhiên liệu, nên việc đưa công nghệ mới vào Việt Nam còn gặp nhiều
trở ngại. Việt Nam còn là một nước nghèo nên thiếu kinh phí đầu tư phát triển công
nghệ mới là một rào cản rất lớn. Ví dụ bếp đun cổ truyền hiệu suất thấp nhưng đầu tư
không đáng kể, đôi khi bằng không, trong khi đầu tư để có một bếp cải tiến phải tốn
vài chục nghìn đồng, đây là một khoản đầu tư lớn đối với người dân ở nông thôn khi
mà một ngày công của họ chỉ được vài nghìn đồng.
Thứ hai, trở ngại về môi trường: Năng lượng sinh khối có một số tác động môi
trường. Khi đốt, các nguồn sinh khối phát thải vào không khí bụi và khí sunfurơ (SO2).
Mức độ phát thải tuỳ thuộc vào nguyên liệu sinh khối, công nghệ và biện pháp kiểm
soát ô nhiễm. Việc phát triển quy mô lớn các cây năng lượng để sản xuất nhiên liệu
sinh học (biofuel) có thể dẫn tới gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, gây tác
hại đối với động vật hoang dã và môi trường sống. Sản xuất năng lượng từ gỗ có thể
gây thêm áp lực cho rừng... Đây là tất cả những vấn đề cần xem xét kĩ lưỡng khi phát
triển năng lượng sinh khối.
Thứ ba, thiếu nhận thức của xã hội về năng lượng sinh khối: Hiện nay khi nói
tới năng lượng người ta chỉ nghĩ tới điện, than, dầu khí. Các nhà hoạch định chính
sách thường không quan tâm tới NLSK. Một ví dụ điển hình là ngành điện có dự án
năng lượng nông thôn nhưng thực ra đây chỉ là dự án điện khí hoá nông thôn. Hầu
hết người dân vẫn chưa tận dụng các nguồn NLSK bởi trên thực tế, những phế phẩm
trong nông, lâm nghiệp phần lớn trở thành rác thải, không được tái chế, tác động tiêu
cực tới môi trường.
Thứ tư, thiếu các chính sách và thể chế cụ thể của chính phủ: Về phía nhà nước,
chưa có chính sách trợ giúp cho việc ứng dụng công nghệ sinh khối ở khu vực nông
thôn, miền núi, hải đảo, nơi mà cuộc sống của đa số người dân còn gặp nhiều khó
khăn. Về phía doanh nghiệp, do thiếu nhận thức, kiến thức liên quan đến NLSK nên rất
ít doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực này.
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4. Một số giải pháp đề xuất
Thứ nhất, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm,
chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài,… qua việc mời các chuyên gia quốc tế
đến Việt Nam, từ đó, trong tương lai, xây dựng thêm hệ thống công nghệ đồng phát
điện - nhiệt tại các nhà máy, góp phần ứng dụng rộng rãi nguồn NLSK trong các lĩnh
vực, ngành nghề.
Thứ hai, thành lập Quỹ phát triển năng lượng tái tạo sử dụng nguồn vốn từ ngân
sách Nhà nước, nguồn thu từ phí môi trường đối với nhiên liệu than đá, các nguồn tài
trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp
khác nhằm hỗ trợ tài chính cho công nghệ sản xuất NLSK. Bên cạnh đó, cần có sự đầu
tư đúng mức để tránh tình trạng sử dụng lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước (ví dụ
như điều tra, đánh giá tiềm năng, lựa chọn công nghệ phù hợp, đề xuất các cơ chế
khuyến khích, hỗ trợ cụ thể…)
Thứ ba, Nhà nước cần ban hành thêm chính sách về vấn đề khai thác và sử dụng
NLSK, thảo luận trong các phiên họp Quốc hội, xây dựng một số cơ sở đào tạo và
nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên sâu về lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Thứ tư, khuyến khích và hỗ trợ các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề khối
ngành kỹ thuật soạn thảo và phát triển giáo trình, giảng dạy các môn học mới về năng
lượng tái tạo. Trong thời đại ngày nay, vấn đề năng lượng đang là đề tài được quan tâm
rất lớn trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Xã hội loài người đang
đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn năng lượng, tài nguyên, ô nhiễm môi trường và
biến đổi khí hậu,… Những vấn đề này buộc chúng ta phải xây dựng các đề án để tìm ra
hướng đi mới trong việc khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, sạch hơn góp phần
hạn chế ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nguồn NLSK có nhiều
tiềm năng tại Việt Nam, song còn nhiều thách thức để phát triển bền vững.

Tài liệu tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_kh%E1%BB%91i
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/bao-ton-nang-luong/nang-luong-sinh-khoi-huongden-mot-tuong-lai-xanh.html
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Hoạt động tín dụng đen
tại Việt Nam
Vũ Thị Duyên - CQ55/11.13
1. Đặt vấn đề
Không mới nhưng chưa bao giờ là cũ, tín dụng đen - cách gọi khác của cho vay
nặng lãi, là hình thức cho vay với mức lãi suất vượt quá quy định của nhà nước, gây
ảnh hưởng xấu tới lợi ích của người tiêu dùng, kéo theo đó là hàng loạt những hệ lụy
cho xã hội. Lợi dụng vào nhu cầu sử dụng vốn và sự hiểu biết hạn chế của người dân,
hoạt động tín dụng đen đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh và vô cùng phức tạp. Các
đối tượng hoạt động “tín dụng đen” thường hoạt động núp dưới vỏ bọc là các cơ sở
kinh doanh, hội nhóm như: Các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê,
công ty tài chính…; Các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức
(khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu… với lãi
suất cao; Các cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay tài chính bất hợp pháp; Các cơ
sở, cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường (chơi hụi, họ,
phường…) hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp. Ngoài ra, với sự phát
triển nhanh chóng của internet và công nghệ, một số đối tượng, cơ sở lợi dụng hình
thức cho vay trực tuyến, vay online thông qua các trang mạng, mạng xã hội, ứng
dụng di động để quảng cáo, tiếp cận, mời chào người có nhu cầu vay để cho vay với
lãi suất rất cao. Có thể thấy rằng, tín dụng đen không đơn thuần là hoạt động cho vay
nặng lãi, mà nó còn là một hình thức lừa đảo trá hình, dùng mọi cách thủ thuật nhằm
thu được lợi nhuận. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động tín dụng đen với hình thức đa
dạng và những “ chiêu trò” của mình đã dễ dàng qua mắt được các cơ quan chức
năng. Điển hình như thực tế, mức lãi suất “cắt cổ” thường là 3.000 đồng đến 5.000
đồng/một triệu/một ngày hoặc hơn nhưng trên giấy vay tiền không ghi lãi suất,
phương thức tính lãi, hoặc ghi mức lãi suất thấp hơn so với thực tế cho vay, nhằm
trốn tránh sự trừng phạt của cơ quan pháp luật. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm
2015 đến hiện tại, trên toàn quốc xảy ra khoảng 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín
dụng đen (56 vụ giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ
cưỡng đoạt tài sản, 1.809 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại
tài sản…), trong đó có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động
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vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng (vỡ nợ dây
chuyền). Theo báo cáo chưa đầy đủ, hiện tại lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện
và hiện đang quản chế hơn 200 băng nhóm, với gần 2.000 đối tượng hoạt động có tổ
chức về lĩnh vực cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Thời gian qua, tình hình tội phạm và
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có chiều hướng diễn biến
khá phức tạp: Hoạt động của các cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính diễn ra tấp nập
hầu hết ở các địa phương, kể cả những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,
ngoài những doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận nguồn
vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng còn có những người ham mê cờ bạc, thua cá
độ bóng đá hay cả sinh viên tìm đến đây để vay “nóng”. Cùng với sự phát triển của
kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, hạ tầng giao thông và tính lưu động của các
băng nhóm liên quan đến tín dụng đen, hoạt động của các đối tượng hình sự gốc Bắc
di chuyển vào Nam, Tây Nguyên và những nơi có chủ trương thành lập đặc khu kinh
tế, tín dụng đen đang len lỏi đến cả vùng nông thôn và được ví như “cướp ngày” gây
bất ổn trong xã hội, dẫn đến nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật,
đáng chú ý là các hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình
hình an ninh, trật tự. Các băng nhóm hoạt động tín dụng đen thường gắn với tội
phạm có tổ chức và có xu thế tạo vỏ bọc hợp pháp dưới các cơ sở kinh doanh tài
chính, công ty, doanh nghiệp để hoạt động. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 47/63
địa phương có các cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, tính đến hết năm 2017, cả
nước có 12 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đang hoạt
động và các công ty này có nhiều vi phạm về an ninh, trật tự như: Sử dụng nhân viên
không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; hoạt động không đúng địa chỉ, không đúng nội dung
ghi trong Giấy chứng nhận kinh doanh; công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan
chức năng còn nhiều hạn chế do các doanh nghiệp thường xuyên không thực hiện
báo cáo theo quy định; hoạt động kinh doanh không có Giấy chứng nhận đủ điều
kiện về an ninh, trật tự; còn tồn tại những sai phạm liên quan đến an ninh, trật tự như
đòi nợ bằng hình thức “khủng bố tinh thần”, cấu kết với các băng nhóm tội phạm bắt
giữ người trái pháp luật để đòi nợ.
2. Nguyên nhân nở rộ tín dụng đen
Nhận thức được những hệ lụy mà tín dụng đen mang lại, tuy nhiên hoạt động này
vẫn đã và đang bùng nổ như một trào lưu kinh doanh với “món hời” khổng lồ với mức
lãi suất từ 100% đến 360%. Tuy nhiên, có cầu thì ắt có cung. Nguyên nhân chính dẫn
đến tình trạng tín dụng đen ngày càng nở rộ lại xuất phát từ chính người đi vay.
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Thứ nhất, thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng: Đây chính là nguyên nhân
chính khiến cho nhiều người bất chấp cầm cố tài sản của mình cho những công ty
“đen”. Thậm chí, không cần có tài sản thế chấp, người đi vay vẫn được cho vay và
nhận tiền trong thời gian sớm nhất. Điều này vô cùng trái ngược với hoạt động vay vốn
tại các ngân hàng thương mại. Để hợp đồng vay vốn tại ngân hàng được ký kết, cần
trải qua rất nhiều công đoạn, các loại giấy tờ, hồ sơ đảm bảo khả năng chi trả. Với
những công ty nhỏ và các công ty mới khởi nghiệp, việc vay vốn tại các ngân hàng là
vô cùng khó khăn nên họ buộc phải sử dụng nguồn vốn vay không chính thức.
Thứ hai, sự hạn chế về kiến thức: Trên thực tế, không phải ai cũng có kiến thức
về tín dụng đen và biết rõ cách phân biệt được các tổ chức đó, đồng thời cũng không
phải ai cũng hiểu rõ được các quy định của pháp luật về hình thức này.
Bên cạnh đó là một số nguyên nhân khách quan. Có thể nhận thấy, ngày nay,
việc vay trả góp đã không còn xa lạ. Ở các trung tâm thương mại, siêu thị điện máy
thường xuyên tung ra các gói trả góp hấp dẫn, khách hàng có thể nhận được khá nhiều
ưu đãi khi tham gia dịch vụ này. Tuy nhiên, ở một số cơ sở, hình thức này lại bị biến
tướng đi khiến khách hàng bỗng nhiên trở thành những người vay nóng một đơn vị tài
chính nào đấy với mức lãi và phạt khá cao. Những khách hàng đi mua sẵn đồ đạc
muốn được dùng hình thức trả góp cần chú ý đọc kỹ lưỡng tất cả các điều khoản trên
hợp đồng để tránh những rủi ro có thể xảy ra.
Thứ ba, Facebook hiện là mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam,
đối tượng sử dụng facebook rất đa dạng từ những em học sinh đến những người lớn đã
đi làm. Một đặc điểm nữa là môi trường facebook rất khó kiểm soát. Vì thế, không ít
những tổ chức tín dụng đen đã dùng đây như một công cụ để quảng bá dịch vụ của
mình bằng nhiều lời quảng cáo có cánh. Không những thế, bạn cũng có thể tìm kiếm
dễ dàng các địa chỉ cho cầm đồ online, phục vụ tận nơi, chỉ cần ngồi tại nhà là có thể
vay được tiền… Nhiều người đang có ý định vay tiền sẽ rất dễ dàng tham gia và mắc
bẫy “tín dụng đen” của chúng. Nếu như trước đây, các hình thức quảng cáo này còn
khá ít thì ngày nay, chúng có ở khắp mọi nơi, trên đường phố hay trên facebook như đã
nói ở trên. Hay tinh vi hơn, bên tín dụng đen còn lập cả một đội ngũ chuyên thu thập
thông tin và sàng lọc cũng như gọi điện thoại chào mời liên tục đến những đối tượng
khách hàng tiềm năng của chúng. Đó là lý do ngay cả khi chưa hoàn toàn có nhu cầu,
không ít người cũng dao động bởi những chào mời có cánh này.
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3. Một số kiến nghị và đề xuất
Tín dụng đen đang là một vấn nạn của xã hội. Hệ lụy mà nó gây ra là vô cùng
lớn. Để giảm thiểu tình trạng này đòi hỏi phải có sự hợp sức đồng lòng của các bên.
Thứ nhất, về phía Nhà nước: Nhà nước cần bổ sung thêm những quy định và
những danh mục hoạt động kinh doanh bị cấm. Bởi thực tế cho thấy, rất nhiều hình
thức kinh doanh núp bóng cho vay nặng lãi vẫn đang tồn tại và không có cơ sở pháp
luật để xử lý những hành vi này. Cần có trang thông tin điện tử, hotline, cơ quan
chuyên trách quản lý hoạt động này để cung cấp thông tin cho người dân những tổ
chức hoạt động sai trái và cách thức đề phòng. Có chính sách khuyến khích, ưu đãi đối
với những doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn. Xây dựng các quỹ
đầu tư, quỹ hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Thứ hai, về phía ngân hàng thương mại: Thủ tục cho vay phức tạp khiến cho
người dân “ngại” đến các ngân hàng để vay vốn song đó cũng là cách để ngân hàng
giảm thiểu nợ xấu. Tuy nhiên, trong công cuộc chống và giảm thiểu tín dụng đen,
ngân hàng thương mại là nhân tố vô cùng quan trọng. Các ngân hàng cần có những
chính sách cho vay ưu đãi đối với những hộ gia đình khó khăn, với những công ty hoặc
cá nhân kinh doanh có chiến lược kinh doanh bài bản, có khả năng tài chính trong
tương lai.
Thứ ba, về phía người dân: Người dân cần nâng cao nhận thức của mình về hoạt
động này. Đây là hoạt động vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Cần tố
giác những hành vi, thủ thuật lừa đảo, cho vay nặng lãi tới các cơ quan chức năng. Đối
với các doanh nghiệp và hộ gia đình khó khăn, cần tìm tới các quỹ hỗ trợ của nhà nước
hoặc vay từ người thân, tránh xa những tổ chức cho vay nặng lãi. Tín dụng đen chưa
hẳn đã phải là xấu bởi nó cung cấp nguồn vốn một cách kịp thời cho những người thực
sự cần nó, nhưng nhìn chung, tín dụng đen là hoạt động xấu, nó kéo theo hàng loạt
những hệ lụy, người đi vay nợ chồng nợ, người cho vay dễ sa đà vào các tệ nạn xã hội.
Để giảm thiểu hoạt động này đòi hỏi sự cứng rắn hơn nữa của các cơ quan chức năng,
sự mềm dẻo trong hoạt động cho vay vốn của các ngân hàng thương mại và sự kiên
quyết của người dân.

Tài liệu tham khảo:
taichinhhana.com/nguyen-nhan-khien-tin-dung-den-van-dang-ton-tai-va-gia-tang
http://cafef.vn/tin-dung-den.html
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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. 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.
1. 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, lần thứ 3 là sự bùng nổ của tin học và tự
động hóa. Vậy, cuộc cách mạng lần thứ 4 là gì và còn bao lâu nữa thì thực sự
xảy ra?
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 lý. 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.
2. 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, mọi cơ hội 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 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 quyết 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.
3. 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 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.
nghiªn cøu khoa häc

Sinh viªn

56

Taäp 04/2019

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ

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 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 và 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
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là một trong 9 lĩnh vực có nhiều thay đổi, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động
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 một 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
nền giáo dục thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Để làm được điều đó thì giáo dục
phải 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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Tác dụng bất ngờ cho ngân sách
nhà nước nếu giảm thuế
cho doanh nghiệp xuống còn 15 - 17%
Nguyễn Thị Thu Huyền - CQ55/02.03
1. Đặt vấn đề
Việc nộp thuế hàng năm là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các
doanh nghiệp lớn nhỏ. Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh chuyển đổi
hoạt động sang mô hình doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển,
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị
quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế
thu nhập doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo nhằm mục
đích thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất và khuyến khích các hộ, cá
nhân kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu 1 triệu
doanh nghiệp vào năm 2020. Về chính sách khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh
chuyển lên doanh nghiệp, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án:
- Phương án 1: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu
nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh.
- Phương án 2: Giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm
kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh
doanh.
Về hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang đề xuất giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ áp dụng
thuế suất 17% còn doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thuế suất 15%. Doanh nghiệp siêu
nhỏ là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham
gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm không quá 10 người. Doanh nghiệp nhỏ
là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100
người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 - 50 tỷ đồng. Doanh
thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 15%
và 17% nêu trên là tổng doanh thu của năm trước liền kề. Trường hợp doanh nghiệp
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mới thành lập, Chính phủ quy định cụ thể tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng. Tuy
nhiên, Bộ Tài chính cũng chỉ rõ mức thuế suất 15% và 17% không áp dụng đối với
các trường hợp, gồm:
- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ
chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự
án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được
từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý
hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
- Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.
2. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã
hội, chiếm tỷ lệ cao. Việt Nam hiện có hơn 600.000 doanh nghiệp, trong đó khối kinh
tế tư nhân chiếm gần 500.000 doanh nghiệp và trong số này có tới hơn 96% là doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 2% doanh nghiệp quy mô vừa và 2% doanh nghiệp lớn.
Khối kinh tế tư nhân đã tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp hơn 40%
GDP mỗi năm và được xác định là động lực tăng trưởng, là xương sống của nền kinh
tế. Do đó, để đảm bảo mục tiêu tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển,
nâng cao năng lực cạnh tranh thì đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là phù hợp
và cần thiết.
3. Tác động của dự thảo
Trước mắt, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp này có
thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 9.200 tỷ đồng/năm. Trong đó giải pháp
giảm thuế suất cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm khoảng 6.500 tỷ đồng/năm và
giải pháp miễn thuế trong vòng 2 năm đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh
doanh khoảng 2.722 tỷ đồng/năm.
Dù việc giảm nghĩa vụ này trong ngắn hạn có gây áp lực lên cân đối ngân sách,
nhưng về dài hạn, Bộ Tài chính cho rằng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và siêu
nhỏ tăng tích tụ, tích lũy, tái đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần
tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước vào những năm sau.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức
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thuế suất 20%, doanh nghiệp lớn là 22%, thuế lợi tức là 5%, tổng cộng mất từ 25% đến
27% cho thuế. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng tăng đầu vào để nhằm lách,
tránh thuế và có thể được hưởng lợi khoảng 5 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, khi mức thuế về 17% thì việc lách thuế hay đóng thuế đầy đủ sẽ
không khác biệt nhiều. Điều này khiến cho doanh nghiệp không phải chọn cách làm
"sai luật". "Họ sẽ chọn cách đóng thuế một cách minh bạch", "Tính toán của Viện
nghiên cứu Mekong là ngân sách không hề giảm vì doanh nghiệp có xu hướng đóng
thuế nhiều hơn", ông Tùng cho biết.
Tóm lại, tác động tích cực khi giảm thuế là sẽ tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, là tiền đề giúp khối
này phát triển, chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, không
chỉ dừng ở giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nhà nước nên đẩy mạnh việc hỗ trợ
các vấn đề về vốn, liên kết hiệp hội để sản xuất quy mô lớn, liên kết thị trường, hỗ trợ
logistics để xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tài liệu tham khảo:
http://vneconomy.vn/giam-thue-cho-doanh-nghiep-ve-15-17-se-tac-dong-the-nao-dennen-kinh-te-20190401105249898.htm
http://cafef.vn/du-thao-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-ve-muc-15-17-cho-doanhnghiep-nho-va-sieu-nho-20190328210511585.chn

Thư giãn:

QUAN RẺ THỐI
Có một ông quan huyện thấy cần phải đi hành hạt để xem dân tình trong huyện đối với mình
ra sao. Chọn ngày lành tháng tốt quan lên đường.
Ðể cho oai, quan bắt dân phu phải khiêng mình bằng một chiếc võng đòn con thật đẹp. Lại
thêm một chiếc lọng xanh do một cậu lính vác cho ra vẻ.
Ngày ấy là phiên chợ huyện. Quan muốn dạo chợ. Sắp đến đầu chợ, quan nghe
trong một nhà bên phố, tiếng chồng bảo vợ:
- Bà mày hôm nay không mua thịt chớ thịt rẻ lắm. Một quan phải hai người gánh. Quan thịt rẻ
thối như thế không biết đường mà mua.
Nói xong anh ta còn đay lại: “Quan rẻ thối”.
Quan huyện biết lão này chửi xỏ mình, tức quá nhưng không biết trị làm sao được. Thấy lính
hầu và dân phu có vẻ đắc ý cười tủm, quan tức quát chạy thẳng, không dạo chợ nữa.
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Giải pháp nâng cao chất lượng
nguồn vốn FDI tạo điều kiện phát triển
kinh tế bền vững tại Việt Nam
Bùi Thị Xuân Cúc - CQ54/16.01

V

iệt Nam đang trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, đầu tư phát triển
cao nhưng vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài
nguyên thiên nhiên. Thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư, trong
những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực phát
triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn cho
thấy còn tồn tại những hạn chế, gây ô nhiễm môi trường. Phát triển kinh tế gắn với bảo
vệ môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng và ưu tiên hàng đầu đối với các
quốc gia trên thế giới.
1. Thực trạng vốn FDI vào Việt Nam hơn 30 năm qua
Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách thu hút FDI từ năm 1987. Đến nay, sau
30 năm, nguồn vốn này đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội. Đã có trên 310 tỷ USD của các nhà đầu tư nước ngoài đổ
vào Việt Nam. Nguồn vốn này đã làm thay đổi diện mạo nền kinh tế cũng như vị thế
của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, chỉ trong vòng hơn 10 năm trở lại đây (từ
2006-2017), diện mạo FDI chảy vào Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhà đầu tư
nước ngoài đã rót khoảng 276 tỷ USD vào Việt Nam, cao gấp nhiều lần con số của
20 năm trước đó. Năm 2006, với việc công bố đầu tư dự án trị giá 1 tỷ USD (tại TP.
Hồ Chí Minh), Tập đoàn Intel (Mỹ) đã ghi tên Việt Nam vào bản đồ công nghệ thông
tin toàn cầu. Đây cũng là sự kiện có tính chất mở đường, tạo nguồn cảm hứng giúp
Việt Nam thu hút các dự án lớn, các dự công nghệ cao khác. Sau Intel, năm 2008, Tập
đoàn Samsung đầu tư vào Việt Nam với dự án nhà máy lắp ráp điện thoại tại Bắc Ninh
với tổng số vốn 700 triệu USD. Đến nay, tổng số vốn đăng ký của Samsung đạt
khoảng 17 tỷ USD. Cùng với đó, Tập đoàn LG cũng đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 3
tỷ USD. Trong 20 năm có mặt tại Việt Nam, tổng số vốn đầu tư của Honda đã đạt
khoảng 530 triệu USD và tính đến nay, Tập đoàn này đã đóng góp khoảng hơn 40
nghìn tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 10 nghìn nhân viên;
Tập đoàn Formosa (Đài Loan) cũng đã đầu tư gần 10 tỷ USD cho dự án sản xuất thép
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tại Việt Nam… Đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại
Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 57,66 tỷ USD (chiếm
18,1% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 49,46 tỷ USD (chiếm 15,5% tổng
vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore, Đài Loan, British Virgin Islands, Hong
Kong... FDI đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khu vực doanh nghiệp (DN) FDI đã và đang có những đóng góp ngày càng quan
trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những đóng góp này được thể
hiện qua những con số cụ thể như tỷ trọng vốn FDI trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội
luôn chiếm khoảng 25%, đóng góp trên 20% vào GDP.

Đây cũng là khu vực nộp ngân sách chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách,
chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
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với tỷ lệ khoảng 70%. Bên cạnh những đóng góp lượng hóa được thì khu vực FDI còn
có tác động lan tỏa đến các khu vực khác của nền kinh tế, khơi dậy nguồn lực đầu tư
trong nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải cách DN nhà nước, đổi mới thủ tục hành
chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.
Sự có mặt của những “người khổng lồ” đã góp phần thúc đẩy sự phát triển công
nghiệp phụ trợ và đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, thay đổi vị thế của
Việt Nam ở thị trường xuất khẩu. Có được kết quả này, yếu tố quan trọng nhất là nhờ
tình hình chính trị ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, chi
phí lao động thấp, tốc độ mở cửa thương mại cao và lợi thế về vị trí địa lý của Việt
Nam... Đặc biệt, việc Chính phủ tập trung chỉ đạo cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư
đã tác động rất tích cực đến khu vực FDI và được cộng đồng các nhà đầu tư nước
ngoài đánh giá cao.
2. Một số hạn chế của khu vực FDI đối với kinh tế - xã hội Việt Nam
Thứ nhất, xu hướng nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài: Việt
Nam ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sản lượng của khu vực FDI. Bên cạnh đó, với
dòng vốn lớn từ khu vực FDI, vốn đầu tư toàn xã hội khu vực này liên tục tăng ở mức
cao trong những năm gần đây. Thực tiễn cho thấy, khu vực kinh tế trong nước đang
ngày trở nên yếu thế so với khu vực FDI, đặc biệt trong bối cảnh quá trình hội nhập
quốc tế đang được mở rộng.
Thứ hai, tác động tiêu cực đến môi trường: Có thể nhìn thấy yếu tố môi trường tác
động đến tăng trưởng kinh tế tương đối rõ trong thời gian qua: nông nghiệp tăng trưởng
âm vì tác động mạnh mẽ của El Nino, làm cho hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nghiêm
trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long, vùng lúa trọng điểm của cả nước khiến cho sản
lượng lương thực giảm hơn 1 triệu tấn; Thảm họa môi trường biển ở Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế do Tập đoàn Formosa gây ra; Công ty TNHH
Huyndai-Vinasin (Khánh Hòa) ngang nhiên xả hàng ngàn tấn hạt nix ra khu dân cư;
Công ty TNHH Miwon Việt Nam xả nước thải, khí thải chưa qua xử lý ra môi trường;
Công ty Tung Kuang lén lút vận hành hệ thống xả thải ra môi trường… Một nghiên cứu
thực hiện tại 100 khu công nghiệp (KCN), cho thấy có đến 80 KCN vi phạm các quy
định về môi trường, số DN FDI chiếm trên 60% DN xả thải vượt tiêu chuẩn.
Thứ ba, chuyển giao công nghệ chưa như kỳ vọng: Có thể khẳng định, hiệu ứng
các ngành nghề mới, công nghệ mới của các DN FDI là rất lớn, nhờ đó nhiều ngành
kinh tế của Việt Nam đã có công nghệ tiên tiến so với khu vực cũng như thế giới như
ngành dầu khí, điện tử, viễn thông. Tuy nhiên, câu chuyện chuyển giao công nghệ, tác
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động lan tỏa của khu vực FDI còn chưa như kỳ vọng. Thực tế cho thấy, có khoảng
80% dự án FDI sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, 14% ở mức thấp và lạc
hậu, chỉ 5-6% sử dụng công nghệ cao. Theo kết quả điều tra hàng năm của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các DN FDI chỉ mua khoảng 26,6%
thiết bị, đầu vào từ DN Việt, còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ. Nguyên nhân
xuất phát từ loại hình hoạt động, trước đây có nhiều mô hình liên doanh giữa FDI và tư
nhân, hiện nay gần như DN FDI là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ hạn
chế việc chuyển giao công nghệ tiên tiến cho DN nội như kỳ vọng và cam kết, thực
tiễn của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho điều này. Sau
nhiều năm phát triển, hiện nay, công nghệ sản xuất ô tô không có nhiều cải thiện, vẫn
chỉ dừng lại ở nhập khẩu linh kiện và lắp ráp. Tỷ lệ nội địa hoá chỉ 15-40%, chi phí sản
xuất cao hơn khoảng 20% so với các nước khác trong khu vực ASEAN, đồng thời
ngành công nghiệp phụ trợ chỉ dừng lại ở sản xuất vài linh kiện đơn giản như ắc quy,
lốp xe.
Thứ tư, liên kết giữa các DN còn yếu: Hiện mới chỉ có khoảng 300 DN Việt
Nam đủ tiêu chuẩn đáp ứng được các tiêu chí về sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho các
tập đoàn nước ngoài, còn lại, vẫn phụ thuộc vào khu vực FDI. Do đó, để nguồn vốn
FDI đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế, vấn đề đặt ra là cần tăng cường liên kết giữa
khu vực FDI và khu vực DN trong nước, làm sao để DN trong nước tham gia sâu hơn
vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ năm, vấn đề chuyển giá, chuyển ngoại tệ do lợi nhuận của các công ty vốn
FDI về nước sẽ gây ra tình trạng thất thoát giá trị tăng thêm của nền kinh tế, cũng như
gây ra sự tăng ảo của nền kinh tế.
3. Một số kiến nghị và đề xuất
Một là, ưu tiên thu hút FDI một số ngành và sản phẩm công nghệ cao, tạo ra giá
trị gia tăng lớn như công nghệ thông tin, điện tử, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo..., coi
trọng các ngành nghề thu hút nhiều lao động ở địa phương còn kém phát triển.
Hai là, ngoài việc coi trọng thu hút FDI từ các DN vừa và nhỏ thì cần coi trọng
hơn vốn đầu tư từ các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới trong ngành và lĩnh vực công
nghệ cao, để tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng lớn và chất lượng cao, có sức cạnh
tranh trên thị trường thế giới.
Ba là, điều chỉnh chính sách ưu đãi đối với dự án FDI theo hướng gắn với hiệu
quả kinh tế - xã hội của quá trình phát triển từng vùng kinh tế, từng địa phương; Kiên
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quyết không chọn dự án FDI thâm dụng lao động, gây ô nhiễm môi trường, phát thải
khí nhà kính.
Bốn là, coi trọng chính sách kết nối doanh nghiệp FDI với DN trong nước để
khắc phục nhược điểm tác động lan tỏa của DN FDI còn hạn chế. Để khắc phục tồn tại
trên, cần có sự nỗ lực từ cả hai phía, đó là, các DN FDI cần có chiến lược hợp tác, kết
nối với DN Việt Nam, chủ động giúp DN nâng cao năng lực, đáp ứng đúng nhu cầu
của mình và tìm ra mô hình hợp tác thích ứng với từng sản phẩm. Ở chiều ngược lại,
các DN trong nước cần tự tin, chủ động tiếp cận DN FDI. Qua đó, tăng nội lực đáp
ứng yêu cầu của đối tác, các DN Việt cần đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; tìm kiếm phân khúc phù hợp để tham gia vào chuỗi cung ứng.
Năm là, cần hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý về FDI, thực hiện kiểm tra
giám sát và cấp phép một cách có hiệu quả; xây dựng lực lượng cán bộ chuyên trách
FDI có năng lực và có đạo đức công vụ. Hình thành Trung tâm thông tin về FDI trên
phạm vi cả nước và ở mỗi địa phương cần có đơn vị xử lý thông tin FDI. Nhà nước
nên có kế hoạch đổi mới thống kê về FDI với phương châm coi trọng những chỉ tiêu
chất lượng.
Tài liệu tham khảo:
https://vov.vn/kinh-te/nhung-con-so-an-tuong-ve-dong-von-fdi-vao-viet-nam-hon-30nam-819672.vov
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/fdi-va-nhung-ky-lucmoi-135417.html

Thư giãn:

NÂNG ĐẾN LÚC NÀO?
Sở thú vừa nhập về một con chuột túi, người ta nhốt nó vào chuồng, quây rào sắt cao
7m. Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài, ông giám đốc bèn hạ lệnh nâng rào lên
15m, nhưng rồi vẫn thấy con thú ranh mãnh sổng ra ngoài. Tức điên, ông cho nâng mức
lên 20m, rồi 30m... cũng không ăn thua, thế là sắt thép tiếp tục được chở đến để làm
hàng rào...
- Ngựa vằn thấy thằng cha mới đến suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài chuồng, bất kể
rào sắt chót vót, thán phục hỏi: Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữa thì mới
nhốt được mày?
- Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa, thì còn phải nâng rào.
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Hai mươi năm gia nhập APEC Một chặng đường hội nhập và phát triển
mới của nền kinh tế Việt Nam
Dương Hà Chi - CQ55/21.11
1. Giới thiệu
Hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực là một xu thế tất yếu đối với tất cả các quốc
gia trên thế giới. Không nằm ngoài “dòng chảy” hội nhập thế giới, Việt Nam đã và
đang có nhiều nỗ lực để hòa nhập và tiến kịp với sự phát triển nhanh chóng không
ngừng, đặc biệt quan trọng là về phương diện kinh tế và ngoại giao. 20 năm qua, Việt
Nam luôn là một thành viên năng động, trách nhiệm, đóng góp tích cực và hiệu quả
vào sự phát triển của Diễn đàn APEC trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Tham gia APEC
đã trở thành một động lực quan trọng hỗ trợ cho tiến trình cải cách, tái cơ cấu kinh tế,
chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đưa hội nhập kinh tế Việt Nam lên tầm toàn cầu,
góp phần đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và làm sâu sắc các mối quan hệ
song phương của Việt Nam, khẳng định hình ảnh Việt Nam đổi mới, năng động, gắn
kết khu vực, góp phần tạo thêm thế và lực mới, góp phần củng cố môi trường hòa bình,
hợp tác và phát triển của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic
Cooperation, viết tắt là APEC) là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai Thái
Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Được thành
lập từ năm 1989 với 12 nền kinh tế thành viên, APEC đến năm 2017 đã có 21 thành viên
gia nhập, đại diện 2,8 tỷ người và 57% tổng sản phẩm thế giới. APEC được thành lập để
đáp ứng sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của các nền kinh tế Châu Á Thái Bình
Dương và sự xuất hiện của khối thương mại khu vực ở các nơi khác trên thế giới cùng
với việc thiết lập thị trường mới cho các sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu ngoài
châu Âu. Tham gia hợp tác APEC là điều kiện học tập kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy
quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, làm tốt hơn quá trình chuẩn bị
trong nước, để tận dụng cơ hội của các liên kết kinh tế quốc tế thế hệ mới mà Việt Nam
là thành viên. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị Bộ
trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC vào tháng 11/1998 tại Kuala Lumpur, Malaysia, thể
hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đối với cơ hội và thách thức mới của
APEC mang lại. Năm 2006, Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC,
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với việc đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 14, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao kinh tế APEC 18 và hơn 100 sự kiện, đưa ra triển vọng dài hạn về hướng tới mục tiêu
hình thành Khu vực thương mại tự do của toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương,
chương trình hành động Hà Nội về thực hiện các Mục tiêu Bogor và các biện pháp cải
cách tổng thể, tạo nên những động lực mới cho hợp tác APEC. Năm 2017, lần thứ hai
đảm nhiệm vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của APEC, Việt Nam đã để lại những
dấu ấn tốt đẹp cả trong việc chuẩn bị nội dung cả trong công tác tổ chức, hậu cần với
mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững trước những biến động lớn trên khu vực và thế
giới. Với 243 hoạt động được tổ chức, năm APEC 2017 đã thu hút sự tham gia của hơn
21.000 đại biểu, riêng Tuần lễ cấp cao có trên 11.000 đại biểu tham dự và khoảng 3.000
nhà báo, phóng viên đưa tin - những con số đã nói lên sự quan tâm của cộng đồng quốc
tế đối với APEC cũng như vai trò của nước chủ nhà Việt Nam.
Tham gia và xây dựng các nội dung hợp tác, chiến lược và chương trình hành
động: Việt Nam luôn tích cực tham gia và xây dựng các nội dung hợp tác, chiến lược
và chương trình hành động của Diễn đàn trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy đồng
thuận chung, tăng cường mở rộng các liên kết thương mại, đặc biệt là thực hiện các
Mục tiêu Bogor và Tầm nhìn FTAAP, chủ động đề xuất và tham gia triển khai thành
công trên 80 sáng kiến ở hầu hết các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác kỹ thuật, y
tế, đối phó với chủ nghĩa khủng bố cùng với nhiều đề xuất biện pháp cụ thể để thu hẹp
khoảng cách phát triển, hỗ trợ các chương trình hợp tác như xóa đói, giảm nghèo tại
tiểu vùng Mê Công,…
2. Những lợi ích, cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam từ Diễn đàn APEC
Thứ nhất, APEC là một thị trường đặc biệt rộng lớn và tiềm năng cùng các xu
hướng thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại trong APEC đã mở ra nhiều cơ
hội to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tìm kiếm hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường khu vực thành viên với 21 nền
kinh tế, chiếm 59% dân số, 50% lãnh thổ, hơn 50% GDP và 57% thương mại toàn cầu.
Thứ hai, APEC quy tụ nhiều đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, APEC hiện
là khu vực đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Việt Nam, chiếm khoảng 78% tổng số vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài, 60% giá trị xuất khẩu, 80% giá trị nhập khẩu và 79% lượng
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Thống kê thực tế những năm qua cho thấy cộng
đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tận dụng tương đối hiệu quả cơ hội tiếp cận
và khai thác thị trường châu Á - Thái Bình Dương mang lại từ hợp tác APEC, thể hiện
qua tổng vốn đầu tư trực tiếp của các nước thành viên vào Việt Nam không ngừng tăng
lên theo từng năm.
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Thứ ba, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ các chương trình Hợp tác kinh tế - kỹ
thuật ECOTECH trong APEC. Chương trình này bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác với
hàng trăm dự án được triển khai, tập trung vào những vấn đề liên quan đến hợp tác,
trao đổi kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kinh
nghiệm quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng, tiếp nhận thông tin, phát triển thị trường, tạo
thuận lợi cho đi lại của doanh nhân (thẻ ABTC), hợp tác về y tế, giáo dục, thành lập
Quỹ học bổng APEC... Việt Nam còn có thể tận dụng các kênh quan trọng như: Đối
thoại giữa Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) và Chính phủ hàng năm, Hội
nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC
và Chương trình “Doing business with Viet Nam” do Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, để giải quyết những vướng mắc, khó khăn của
cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, đồng thời mở ra những cơ hội lớn về hợp tác
kinh doanh.
Thứ tư, APEC tạo ra môi trường trao đổi kinh nghiệm, tạo thêm động lực thúc đẩy
phát triển nội lực của các doanh nghiệp và điều chỉnh cơ cấu kinh tế trong nước, tăng
tính cạnh tranh trong khu vực thông qua các chương trình cải cách và hoàn thiện cơ chế
chính sách trong 15 lĩnh vực của Kế hoạch Hành động quốc gia (IAP), các chương trình
hợp tác liên quan đến thuận lợi hóa thương mại, đầu tư của APEC như Kế hoạch Hành
động về kết nối (SCFAP), Chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs), hàng hóa và dịch vụ môi
trường (EGS), Rà soát chính sách đầu tư thông qua các hoạt động hợp tác kinh tế đa
phương trên nhiều cấp độ, Việt Nam có điều kiện thuận lợi học hỏi kinh nghiệm và kỹ
năng trong quản lý và điều hành nền kinh tế, nắm bắt các thông tin về chiều hướng phát
triển của thế giới để định hướng và điều chỉnh chính sách trong nước.
3. Những thách thức, khó khăn mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt
Thứ nhất, nhận thức về APEC trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của giới
doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh còn nhiều hạn chế, chưa bắt kịp với xu hướng phát
triển và hội nhập mới. Hiện nay, khu vực và thế giới xảy ra nhiều biến động lớn và sự
phục hồi kinh tế của khu vực chậm, những sức ép xử lý vấn đề về thách thức đan xen
với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đòi hỏi Việt Nam cần đưa ra
những bước đi đúng đắn, bền vững.
Thứ hai, chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam còn là nước đang phát triển nên những
hạn chế về nhân lực trên cả khía cạnh chất và lượng đã gây cản trở đáng kể đến hiệu
quả của các nỗ lực hội nhập kinh tế kể từ khi Việt Nam mở cửa. Sự thiếu hụt đội ngũ
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cán bộ giỏi có chuyên môn và kinh nghiệm trong hợp tác kinh tế quốc tế và kinh doanh
quốc tế, cùng với sự hiểu biết hạn chế về cơ chế thị trường và sự vận hành của nó, các
qui định của thương mại quốc tế đang gây cản trở cho việc tham gia một cách xây
dựng và chủ động trong hợp tác APEC.
Thứ ba, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung còn nhiều
yếu kém so sánh tương quan với các nền kinh tế khác nên khi tham gia APEC, đối với
doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam sẽ còn gặp nhiều bất lợi, chưa phát triển tương
xứng. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển với một quốc gia đang phát triển như Việt
Nam khi tham gia Diễn đàn APEC sẽ gặp phải nhiều thách thức, khó khăn vì vậy trong
xu thế phát triển tất yếu của xã hội, cần có những giải pháp kế hoạch, chiến lược, chính
sách cụ thể nhất phù hợp với khả năng phát triển liên quan đến tự do hoá và thuận lợi
hoá thương mại.
4. Một số giải pháp đề xuất
Một là, tiếp thu kinh nghiệm, quy định hợp tác của APEC để rà soát, sửa đổi, bổ
sung chính sách trong nước phù hợp với điều kiện của ta và các chuẩn mực quốc tế.
Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh, củng cố và tạo dựng quan hệ song phương cả hai bên
cùng có lợi trên nhiều phương diện với các quốc gia thành viên APEC có thế mạnh
hơn, phù hợp với từng giai đoạn, tình hình cụ thể.
Hai là, thông qua hợp tác APEC để thúc đẩy đào tạo phát triển nguồn nhân lực
theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Cần tăng
cường hiểu biết, học hỏi thêm về kinh nghiệm đào tạo, triển khai kế hoạch phù hợp
ứng với từng lĩnh vực, hoạt động cụ thể trong nước trên cơ sở chiến lược hợp tác
APEC.
Ba là, tăng cường phổ biến rộng rãi thông tin và kết quả hợp tác APEC bằng
việc tập trung cho các đối tượng hưởng lợi và có liên quan trực tiếp như các doanh
nghiệp, kinh doanh vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý trung
ương và địa phương.

Tài liệu tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85n_%C4%91%C3%A0n_H%E1%BB%A3p
_t%C3%A1c_Kinh_t%E1%BA%BF_ch%C3%A2u_%C3%81__Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/apec-2017-thach-thuc-va-co-hoi-cua-nuoc-chunha-viet-nam-409650.html
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Tác động của CPTPP
đến ngành nông nghiệp Việt Nam
Nguyễn Việt Phương - CQ56/21.01CLC

H

iệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là
một thoả thuận tự do giữa Canada và 10 nước khác trong khu vực Thái Bình
dương như Australia, Nhật Bản, New Zealand,… trong đó có Việt Nam.
Theo đánh giá sơ bộ của World Bank, CPTPP dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy tăng
trưởng GDP Việt Nam thêm 1,1% vào năm 2030. Trong đó, ngành nông nghiệp nước
ta tuy được hưởng những mặt tích cực, song vẫn không tránh khỏi các thách thức lớn.
1. Cơ hội CPTPP đem đến ngành nông nghiệp của Việt Nam
Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2012 - 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản nước ta đã đạt mức tăng trưởng cao nhất năm 2018 là 3,9%, khẳng định vị thế
và vai trò của ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP. Năm 2018, xuất khẩu nông sản
Việt Nam đã đứng thứ 15 thế giới, hiện giá trị xuất khẩu gạo nước ta đang đứng thứ 5
thế giới với 1,6 tỷ USD, tương đương 7,5%, đứng đầu về sản xuất cà phê vối (robusta)
và chỉ đứng sau Brazil về tổng các loại cà phê. CPTPP được ký kết và có hiệu lực kể từ
ngày 14/01/2019, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi đối vứi sự phát triển của
ngành Nông nghiệp Việt Nam. Đó là:
- Hiệp định này sẽ dỡ bỏ hàng rào thuế quan ngay khi CPTPP có hiệu lực và theo
lộ trình, như vậy, khoảng 80% các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng
mức thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Mức thuế suất 0% sẽ đem lại lợi thế
cho nhiều mặt hàng thuỷ sản xuất sang Canada và Nhật Bản; cá tra, cá basa là mặt
hàng duy nhất xuất sang Mexico cũng sẽ được hưởng thuế 0% vào năm 2022. Bên
cạnh đó, các mặt hàng như cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều đều được hưởng mức thuế
suất ưu đãi 0% ngay, trừ Mexico.
- Tạo động lực, sức ép cho doanh nghiệp trong nước tập trung vào chế biến, đầu
tư vào phát triển chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, từ đó, nâng cao giá trị gia tăng, tăng
cường xuất khẩu sản phẩm chế biến, giảm xuất khẩu thô, xuất khẩu nguyên liệu. Ví dụ,
hạt điều chế biến, gạo hấp, sản phẩm cà phê hoà tan 3 trong 1, cà phê rang xay đều có
giá trị cao hơn gấp nhiều lần so với nguyên liệu thô.
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- Tiếp tục duy trì và củng cố lợi thế của nước ta so với các quốc gia khác trong
CPTPP về sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản nhiệt đới và cận nhiệt đới vì giá thành thấp,
nguồn nguyên liệu dồi dào và nguồn nhân lực rẻ hơn các nước khác trong khối. Đặc
biệt, CPTPP mở ra cơ hội vàng cho các mặt hàng vốn có lợi thế về đất đai, khí hậu của
nước ta như thanh long, chanh leo, vải thiều, hoa Đà Lạt xuất khẩu sang các nước có
khí hậu hàn đới như Canada; các mặt hàng thuỷ sản, gạo sang Mexico.
- CPTPP đem đến cơ hội để nước ta đầu tư nâng cao trình độ kỹ thuật, trình độ
quản lý bắt kịp với các nước còn lại trong khối, phát triển các khâu quản lý, quảng bá,
marketing cho sản phẩm. Đồng thời, những quy định và cam kết sâu rộng trong
CPTPP đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh thể chế pháp luật để thực thi CPTPP, giải
quyết những bất cập trong công tác công đoàn, đảm bảo quyền tự do liên kết và thương
lượng tập thể của người lao động, nhằm xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng,
chất lượng cao.
2. Thách thức CPTPP đặt ra cho ngành Nông nghiệp
Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với làn sóng cạnh tranh
gay gắt đến từ các doanh nghiệp nước đối tác.
Theo CPTPP, mức thuế suất xuất nhập khẩu trung bình áp dụng cho các mặt
hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các nước trong khối CPTPP sẽ từ 1,7% giảm xuống
còn 0,2%. Tuy nhiên, so với 10 cường quốc còn lại trong khối, các doanh nghiệp Việt
Nam vẫn tỏ rõ sự chậm chạp trong việc nắm bắt ưu đãi thuế quan từ CPTPP do ta kém
họ cả về trình độ quản trị kinh doanh, cách thức quản lý, quảng bá, marketing cũng sự
hạn chế về chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, chỉ có 21% doanh nghiệp Việt Nam có
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi đó tuy cùng khối CPTPP nhưng ở Malaysia
con số này là 46%.
Ngoài ra, tham gia vào CPTPP đồng nghĩa Việt Nam sẽ phải mở cửa để hàng
hoá, dịch vụ các nước thành viên thâm nhập vào thị trường nội địa, tạo ra sức ép cạnh
tranh cho hàng nội địa trên chính sân nhà về giá cả, chất lượng. Các sản phẩm nông
nghiệp của Thái Lan, Trung Quốc, New Zealand,… ngày càng xuất hiện tràn lan trên
thị trường Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo
thang, dẫn đến cạnh tranh thị trường trong nước ngày càng khốc liệt, nguy cơ hàng
Việt để thua trên chính sân nhà là rất cao. Ví dụ như hiện nay, dù đứng đầu về sản xuất
cà phê nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn thiếu hụt những thương hiệu mà người
tiêu dùng tin tưởng, và vì vậy, trong nước vẫn phải nhập khoảng 60 nghìn tấn cà phê
đã qua chế biến từ Brazil, Mỹ và Trung Quốc.
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Thứ hai, CPTPP là một hiệp định thế hệ mới có phạm vi quy định toàn diện và
tiêu chuẩn cao. Không chỉ cắt giảm thuế quan đối với hàng hoá, mở cửa thị trường,
quy định về vấn đề sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật, CPTPP còn thảo luận những quy
định về lao động, môi trường, mở cửa thị trường mua sắm chính phủ,… Những yêu
cầu của CPTPP luôn đòi hỏi cao về tính minh bạch hoá, giải quyết tranh chấp có tính
ràng buộc chặt chẽ.
Tuy nhiên, hiện nay, nông nghiệp nước ta chủ yếu vẫn hoạt động theo quy mô
nhỏ, cơ chế nông hộ, ví dụ trong chăn nuôi, con giống và thức ăn phải nhập khẩu,
khiến giá thành cao, mà chất lượng thấp, làm suy giảm sức cạnh tranh. Bên cạnh đó,
ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an toàn thực phẩm kém khiến nông sản Việt Nam
không thể vượt qua các hàng rào kỹ thuật, hàng rào kiểm dịch để xuất sang các thị
trường khó tính trong khối CPTPP như Nhật Bản, Australia, New Zealand,… trong
khi người tiêu dùng Việt Nam lại chuộng hàng các nước này vì thuế suất bằng không
và chất lượng sạch.
Mặt khác, các mặt hàng của một số nước thành viên CPTPP có sự tương đồng
với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, do đó, các nước này sẽ bảo hộ
sản phẩm trong nước bằng cách dựng lên các rào cản kỹ thuật, khiến hàng Việt Nam
càng khó tiếp cận, khó mở rộng thị trường. Điều này đặt ra thách thức cho doanh
nghiệp Việt làm thế nào để tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm.
3. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho ngành Nông nghiệp Việt Nam
Khi Hiệp định CPTPP được thực thi, 11 nước thành viên sẽ hợp thành một khối
thương mại đại diện cho 495 triệu người tiêu dùng và chiếm 13,5% tổng GDP toàn
cầu, trong đó, đem lại cho Việt Nam cơ hội quý giá để tiếp cận với các thị trường
trọng yếu như Canada, các nước Mỹ La tinh và một số nước châu Á. Chủ thể trực
tiếp thực hiện Hiệp định thương mại tự do FTA nói chung và CPTPP nói riêng chính
là các doanh nghiệp Việt Nam, do đó, để tận dụng triệt để những cơ hội cũng như có
chiến lược vượt qua những thách thức mà CPTPP đặt ra thì các doanh nghiệp trong
nước cần:
Thứ nhất, tích cực tìm hiểu, thông tin cho doanh nghiệp và người nông dân về
nội dung hiệp định CPTPP để nắm vững những cam kết giữa Việt Nam và các thị
trường đối tác, các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế
biến sản phẩm đầu ra, đặc biệt là các thông tin về việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan theo
Hiệp định đối với những mặt hàng nước ta có thế mạnh xuất khẩu.
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Thứ hai, thay đổi tư duy kinh doanh, biến khó khăn thành động lực, biến sức ép
cạnh tranh trên thị trường thành bài học để đổi mới, tái xây dựng và điều chỉnh các
chiến lược kinh doanh, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao
trình độ nhân lực, trình độ quản trị, quản lý, tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước.
Thứ ba, tăng cường sức cạnh tranh của hàng nội địa bằng cách thúc đẩy sự kết
nối và hợp tác liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước; doanh nghiệp
lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ; tạo ra những sản phẩm đa dạng về mẫu mã và chủng loại,
chất lượng ổn định, tạo nên tính chất đặc thù, nổi bật, làm nên thương hiệu riêng để
nâng cao vị thế cạnh tranh, đủ sức thâm nhập vào thị trường đối tác.
Thứ tư, tăng cường trình độ nguồn nhân lực bằng cách thúc đẩy đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao đến từ các trường đại học, cao đẳng. Doanh nghiệp có thể hợp
tác với nhà trường trong quá trình đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực bám sát nhu cầu
doanh nghiệp, tổ chức hướng nghiệp, định hướng đúng mức về nghề nghiệp và việc
làm, giúp cho học sinh - sinh viên - người lao động có điều kiện xác định nghề nghiệp
trên cơ sở đánh giá năng lực bản thân và nắm vững định hướng phát triển kinh tế - xã
hội, đáp ứng nhu cầu lao động của thị trường.
Thứ năm, chủ động xúc tiến thương mại và đầu tư, lựa chọn thị trường và đối
tác để thu hút vốn và tiếp cận công nghệ hiện đại từ các tập đoàn lớn, tham gia có hiệu
quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ sáu, quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ nhằm đảo bảo quyền sáng chế, nhãn
hiệu hàng hoá, tên thương mại, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp,… tăng khả năng
cạnh tranh với các quốc gia đối tác trong CPTPP. Tăng cường huy động vốn cho doanh
nghiệp từ vốn góp ban đầu, huy động vốn từ lợi nhuận không chia, từ phát hành cổ
phiếu, trái phiếu; huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng, tín dụng thương mại, đảm
bảo ổn định lâu dài, chi phí thấp.

Tài liệu tham khảo:
http://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/hiep-%C4%91inh-cptpp-%C4%91em-lainhung-co-hoi-gi--13577-22.html
https://congthuong.vn/cptpp-va-nhung-co-hoi-cho-nong-san-viet-nam-115320.html
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Vận dụng chuẩn mực kế toán công
quốc tế tại Việt Nam Thực trạng và giải pháp
Lê Thị Thu Huyền - CQ53/22.05

N

ền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến mạnh
mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với những chuyển biến
tích cực đó của nền kinh tế, bộ phận tài chính công Việt Nam cũng có những
thay đổi đáng kể. Tuy nhiên kế toán khu vực công tại Việt Nam vẫn còn một khoảng
cách lớn với các Chuẩn mực Kế toán công quốc tế. Do vậy, việc ban hành và áp dụng
thống nhất các chuẩn mực kế toán công (CMKTC) nhằm quản lý tài chính công theo
hướng hiện đại, hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc tế và thực trạng nền kinh tế Việt
Nam là một yêu cầu cấp bách hiện nay.
1. Hệ thống Chuẩn mực Kế toán công quốc tế
Hệ thống CMKTC quốc tế (IPSAS - International Public Sector Accounting
Standards) được hiểu là những mực thước, những quy định chung mang tính nguyên
tắc về việc ghi chép kế toán và lập các báo cáo tài chính (BCTC) thuộc khu vực công.
CMKTC quốc tế do Ủy ban CMKTC quốc tế (IPSASB - International Public
Sector Accounting Standards Board) ban hành. Các CMKTC quốc tế được coi là
những yêu cầu chính thức của Ủy ban khu vực công (PSC - Public Sector Committee)
đối với kế toán công (KTC) trong các quốc gia nhằm cải thiện chất lượng các BCTC
trong khu vực công. Việc tuân thủ hợp lý các CMKTC sẽ tạo điều kiện cho tính minh
bạch, trách nhiệm cũng như tính dễ hiểu, thích hợp trong quản lý tài chính công nói
chung và trong quản lý chi tiêu công nói riêng của các quốc gia trên toàn thế giới.
Hệ thống CMKTC quốc tế được xây dựng và ban hành đến nay bao gồm 32
chuẩn mực và được áp dụng ở gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức công
trên toàn thế giới. Trong đó, có 01 chuẩn mực áp dụng dựa trên cơ sở kế toán tiền mặt
(IPSAS 02: Báo cáo trên cơ sở tiền mặt) và 31 chuẩn mực áp dụng trên cơ sở kế toán
dồn tích. Nếu phân loại theo cơ sở đối tượng kế toán thì 32 chuẩn mực này được chia
thành 3 nhóm chính: (1) Nhóm chuẩn mực liên quan đến tài sản (07 chuẩn mực),
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(2) Nhóm chuẩn mực về thu nhập, chi phí và các chuẩn mực khác (15 chuẩn mực),
(3) Nhóm chuẩn mực về BCTC (10 chuẩn mực).
2. Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam
Hệ thống kế toán công ở Việt Nam được thiết lập phục vụ công tác quản lý và
cung cấp thông tin theo cơ chế tài chính công, cơ chế này có hạt nhân trung tâm là
Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) số 83/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày
25/06/2015, với cơ cấu tổ chức tập trung thống nhất từ dưới lên trên và từ trên xuống
dưới. Bên cạnh đó, hệ thống kế toán Việt Nam đang thực hiện trên môi trường pháp lý
thống nhất, đó là Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ở lĩnh vực công, Luật Kế toán được
hướng dẫn bởi Nghị định số 174/2016/NĐ-CP. Hệ thống kế toán Nhà nước hiện hành
bao gồm nhiều chế độ kế toán kèm các thông tư hướng dẫn áp dụng cho các chủ thể
quản lý khác khau như: Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước
(thực hiện theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC) được thực hiện tại hệ thống Kho bạc
Nhà nước; Kế toán hành chính sự nghiệp (thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TTBTC) được sử dụng tại các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN; Kế toán Ngân sách xã
(thực hiện theo Quyết định số 94/2005/QĐ - BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Thông
tư số 146/2011/TT-BTC) được áp dụng cho chính quyền cấp xã nhằm quản lý ngân
sách và tài chính xã…
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) mới ban hành theo Thông tư số
107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đã thay đổi căn
bản về chứng từ, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán và hệ thống báo cáo tài
chính, báo cáo quyết toán và dần tiếp cận với CMKTC quốc tế. Trong đó, nổi bật là:
- Đơn vị HCSN lập 2 phân hệ báo cáo theo mục tiêu sử dụng thông tin bao gồm:
BCTC và Báo cáo quyết toán, khác với quy định cũ không có sự tách biệt hai phân hệ
báo cáo.
- Quy định mới áp dụng cơ sở kế toán dồn tích với các tài khoản trong bảng (ghi
nhận doanh thu khi đạt được và chi phí khi phát sinh, không quan tâm đến việc thu tiền
hay chưa) thay vì áp dụng đồng thời cơ sở kế toán tiền mặt và cở sở kế toán dồn tích
có điều chỉnh như trước.
- Chênh lệch tỷ giá được ghi nhận là khoản thu hoặc chi phí trong kỳ phát sinh,
thay cho quy định cũ ghi tăng chi hoặc giảm chi trong kỳ.
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- Tính thặng dư, thâm hụt của các hoạt động hành chính, sự nghiệp; hoạt động
sản xuất kinh doanh dịch vụ; hoạt động tài chính và hoạt động khác gần sát với IPSAS
khi tính thặng dư, thâm hụt trong hoạt động thông thường, hoạt động bất thường.
- Số chênh lệch sau khi bù trừ giữa thu và chi mới được ghi tăng nguồn vốn thay
vì quy định số thu được ghi thẳng tăng nguồn vốn như trước.
- Giá trị hàng tồn kho chỉ được ghi nhận vào chi phí trong kỳ cho phù hợp với
doanh thu được ghi nhận. Khác với chế độ kế toán cũ, giá trị nguyên vật liệu, công cụ,
dụng cụ đã mua chưa sử dụng hết cũng được tính hết vào chi phí trong kỳ và được
quyết toán tại thời điểm cuối năm tài chính.
- Hạch toán khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) hàng năm tính vào chi phí trong kỳ
giống với quy định IPSAS 17. Khác với quy định cũ, khi mua sắm TSCĐ ghi nhận
toàn bộ giá trị tài sản vào chi phí trong kỳ, hạch toán hao mòn TSCĐ hàng năm ghi
giảm nguồn hình thành TSCĐ.
Những điểm chưa tương đồng với IPSAS
Về pháp lý: Hệ thống KTC ở Việt Nam được quy định trải dài qua các tầng pháp
lý bao gồm: Luật, nghị định, quyết định, thông tư và các văn bản hướng dẫn dưới luật
khác, trong khi đó lại chưa ban hành hệ thống CMKTC tại Việt Nam. Điều này gây
khó khăn cho các nhà nghiên cứu và nhà quản lý vì có quá nhiều tầng pháp lý quy
định, không tránh khỏi sự trùng lặp, thừa, thiếu hoặc không nhất quán; đồng thời gây
ra khó khăn rất lớn cho việc ban hành, thực thi các chế độ KTC hiện hành, ảnh hưởng
rất lớn tới chất lượng thông tin KTC cung cấp.
Về đối tượng áp dụng: Cũng như IPSAS, kế toán Nhà nước không áp dụng đối
với doanh nghiệp kinh doanh vốn Nhà nước, nhưng sự phân biệt giữa Tài chính công
và Tài chính Nhà nước ở Việt Nam so với quốc tế còn có sự chênh lệch nhất định,
chính vì thế đối tượng áp dụng kế toán HCSN ở Việt Nam bao gồm: Các đơn vị hành
chính, đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN; Các đơn vị sự nghiệp tổ chức
không sử dụng kinh phí NSNN (đây là đối tượng áp dụng chưa thực sự rõ ràng cần
được làm rõ hơn).
Về hợp nhất báo cáo: Theo IPSAS, toàn bộ các đơn vị dưới sự kiểm soát của
Chính phủ trong và ngoài nước hoặc những đơn vị Chính phủ phải chịu trách nhiệm
về tài sản và công nợ khi giải thể, phá sản đều được hợp nhất vào BCTC Chính phủ.
Trong khi kế toán Nhà nước Việt Nam mới chỉ dừng lại quy định việc lập BCTC ở
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cấp đơn vị và có tổng hợp BCTC theo từng cấp ngân sách nhằm phục vụ quyết toán
kinh phí ở đơn vị. Toàn Chính phủ chưa có quy định BCTC hợp nhất. Do đó còn
trùng lặp về thu, chi giữa cấp trên với cấp dưới, một đối tượng kế toán thu, chi Ngân
sách được hạch toán ở nhiều chế độ kế toán khác nhau, ở nhiều cơ quan theo dõi,
quản lý khác nhau.
Về nợ tiềm tàng, tài sản cố định: Kế toán Nhà nước Việt Nam chưa có hướng
dẫn hạch toán cụ thể đối với nợ tiềm tàng; TSCĐ là thiết bị quân sự, bất động sản đầu
tư, tài sản là di sản…
3. Giải pháp kiến nghị trong việc áp dụng IPSAS tại Việt Nam
Thứ nhất, cần có CMKTC Việt Nam để đưa ra các nguyên tắc cơ bản, các khái
niệm áp dụng cho kế toán một cách thống nhất dựa trên nguyên tắc tuân thủ cơ bản,
không tách rời khỏi CMKTC quốc tế và có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện
thực tế của Việt Nam. Xem xét tính pháp lý của CMKTC nếu được ban hành ở Việt
Nam thì nó là dạng văn bản nào dưới luật hay dưới nghị định hay dưới thông tư,… để
tránh quy định chồng chéo và mâu thuẫn về kế toán trong các văn bản pháp quy của
Nhà nước.
Thứ hai, về đối tượng áp dụng CMKTC, ngoài những đối tượng đang áp dụng
hiện hành cần nghiên cứu thêm những đối tượng như:
+ Phần vốn của Nhà nước tại đơn vị kinh doanh vốn nhà nước;
+ Tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc tổ chức tình nguyện tư nhân (PVO);
+ Tài chính tại các tổ chức tôn giáo;
+ Tài chính tổ dân cư, thôn bản.
Thứ ba, các đối tượng kế toán đã phát sinh trên thực tế nhưng chưa được ghi
nhận như tài sản tiềm tàng, nợ tiềm tàng cần áp dụng nội dung các chuẩn mực như
IPSAS 19: Các khoản dự phòng, nợ phải trả tiềm tàng và tài sản tiềm tàng; IPSAS 21:
Tổn thất của tài sản không tạo tiền; IPSAS 26 - Tổn thất tài sản tạo tiền; IPSAS 7: Kế
toán các khoản đầu tư vào đơn vị liên kết. Ban hành quy định về phạm vi, khái niệm và
tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ là thiết bị quân sự, bất động sản đầu tư, tài sản là di sản.
Thứ tư, cần phải chuyển đổi từ tổng hợp báo cáo sang hợp nhất báo cáo và sau
đó là tiến tới hợp nhất báo cáo toàn Chính phủ theo tinh thần của các chuẩn mực như
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IPSAS 1: Trình bày báo cáo tài chính; IPSAS 2: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; IPSAS 6:
Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào các đơn vị bị kiểm soát.
Thứ năm, xây dựng và phát triển môi trường cho KTC ở Việt Nam: ban hành
các quy định pháp luật, các chính sách tăng cường công tác quản lý tài chính công và
hỗ trợ hoàn thiện hệ thống KTC; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
cao; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông bắt kịp cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0;…
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Thư giãn:
ĐỪNG CÓ NÓI DỐI
Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò
tức quá, mới hỏi:
- Con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho
con ngủ ngày?
Thầy trả lời liều:
- Ta đâu có ngủ ngày, đấy là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và
Khổng Tử đấy chứ!
Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy, mắng:
- Sao mày dám bỏ học mà nằm ngủ?
Trò thưa:
- Thưa thầy, con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông
Khổng Tử đấy chứ ạ!
Thầy tức giận nói:
- Mày phải ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông ấy nói gì với mày?
Trò trả lời:
- Hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng mới hôm qua
thầy có đến thăm ông. Hai ông thấy nói vậy có vẻ giận lắm bảo con rằng: “Mày về bảo cái
thằng thầy mày đừng có nói dối”.
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