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Xu hướng phát triển của thị trường 

thương mại điện tử Việt Nam 

Đỗ Thị Thúy Nga - CQ55/21.10 

hương mại điện tử (TMĐT) hay Ecommerce là sự mua bán, trao đổi hàng hóa 

hay dịch vụ giữa các doanh nghiệp, gia đình, cá nhân, tổ chức tư nhân bằng 

các giao dịch điện tử thông qua mạng Internet hay các mạng máy tính trung 

gian (thông tin liên lạc trực tuyến). Các giao dịch này bao gồm tất cả các hoạt 

động như: giao dịch, mua bán, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo và giao hàng… Theo 

các chuyên gia thương mại, năm 2018 là thời điểm vàng của TMĐT Việt Nam khi đa 

số người tiêu dùng đã trở nên quen thuộc với lĩnh vực mua sắm trực tuyến và sự phát 

triển mạnh mẽ của các trang TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, Adayroi hay Sendo. 

1. Tình hình hoạt động của thị trường TMĐT Việt Nam 

Tăng trưởng tích cực: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô thị trường bán 

lẻ Việt Nam năm 2018 đạt 130 tỉ đô la Mỹ, trong đó TMĐT chiếm khoảng 4 tỉ đô la, 

tương đương khoảng 3%. Cũng theo báo cáo của Google và Temasek về thị trường 

Online, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á trong năm 2018, 

với doanh thu TMĐT ước tính đạt 2,8 tỉ USD, vượt qua Malaysia, Singapore và 

Philippines và là thị trường TMĐT phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á với tốc 

độ tăng trưởng bình quân trên 40%. Dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng lên 15 tỉ USD và 

Việt Nam có thể vươn lên đứng thứ hai trong khu vực vào năm 2025. Trong khi đó, theo 

iPrice Group, trong bản báo cáo Toàn cảnh TMĐT khu vực Đông Nam Á năm 2018, đã 

xếp hạng mười trang TMĐT có lượng truy cập cao nhất khu vực Đông Nam Á trong 

năm 2018, kết quả là có đến bốn trong số này là các công ty hiện đang có mặt tại Việt 

Nam theo thứ tự là các nhà bán lẻ trực tuyến Lazada, Shopee, Tiki và Sendo. 

Social commerce - TMĐT tương tác bùng nổ: Giao dịch thông qua mạng xã hội 

đã tạo nên bước ngoặt mới trong hành vi mua sắm trực tuyến. Sự kết hợp giữa TMĐT 

và các nền tảng mạng xã hội đã tăng tương tác giữa người bán và người mua. Theo dữ 

liệu từ Facebook, hơn 50 triệu người dùng hoạt động thường xuyên trên các trang 

mạng xã hội trong năm 2018 tại Việt Nam, tỷ lệ mua hàng trên kênh Facebook đã đạt 

tới con số 70%. Trong đó, livestream là cách được sử dụng phổ biến nhất khi bán hàng 

trên mạng xã hội, bởi tính tương tác cao và ngay tức thời giữa 2 đối tượng mua và bán. 

Điều này dẫn đến việc các chủ đơn vị kinh doanh, shop bán hàng có thể nhận được 

T 
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nhiều đơn hàng từ các kênh mạng xã hội. Với những con số ấn tượng đó đã giúp mạng 

xã hội là một trong những kênh bán hàng tiềm năng và hiệu quả nhất hiện nay. 

Thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn vào trong nước: Những con số tăng trưởng 

vượt xa dự báo chính là nhân tố hút làn sóng đầu tư từ nước ngoài mạnh mẽ hơn vào 

lĩnh TMĐT tại Việt Nam. Có thể chỉ ra rất nhiều sự kiện như: Alipay của Alibaba ký 

thỏa thuận chiến lược với Napas; Central Group mua lại Zalora; Shopee nhận được 

khoản đầu tư 500 triệu USD từ Tencent; Tập đoàn TMĐT lớn thứ hai Trung Quốc 

JD.com rót tiền đầu tư chiến lược vào trang Tiki; Sendo hợp tác với 3 nhà đầu tư 

Nhật Bản,… 

Doanh nghiệp nội bứt phá: Số liệu từ iPrice cho thấy, quý I năm 2019 tiếp tục 

ghi nhận những dấu hiệu tích cực cho các doanh nghiệp TMĐT nội địa, đặc biệt đáng 

chú ý là Tiki, Sendo và Adayroi.  Tăng trưởng mạnh nhất chính là Tiki. Giống với quý 

trước, sàn TMĐT này tiếp tục đạt mức truy cập web trung bình trên 35 triệu - xếp vị trí 

thứ hai toàn quốc, suýt soát vượt trên đối thủ lớn Lazada Việt Nam và không cách quá 

xa Shopee. Tiki cũng đồng thời đạt mức tăng trưởng về lượng truy cập lên đến 23% 

bình quân mỗi quý tính từ quý 2 năm 2018 đến nay. Bên cạnh Tiki, hai công ty nội địa 

khác là Sendo và Adayroi cũng đang dần thể hiện được tiềm năng phát triển của mình. 

Theo số liệu của iPrice thì trung bình trong 4 quý gần nhất, cả hai công ty đều đạt mức 

tăng trưởng xấp xỉ 16%/quý về lượng truy cập web. Riêng Sendo đã tiệm cận Lazada 

trên bản xếp hạng. Không chỉ vậy, Tiki, Sendo góp mặt trong top 10 sàn TMĐT có 

lượng truy cập cao nhất Đông Nam Á năm 2018. Kết quả xếp hạng này cho thấy các 

doanh nghiệp nội địa hoàn toàn có khả năng “sống khỏe” trước sự cạnh tranh của các 

đối thủ quốc tế. 

2. Xu hướng phát triển của thị trường TMĐT Việt Nam 

Xu hướng 1: Tận dụng sự phát triển của công nghệ 4.0 tác động tích cực vào 

lĩnh vực TMĐT 

Các doanh nghiệp TMĐT sở hữu những giao dịch, những hoạt động được lưu lại 

trên hệ thống là nguồn dữ liệu lớn cực kỳ vô giá, nếu như tận dụng được, sẽ giúp họ 

thấu hiểu được về người dùng, khách hàng để không ngừng nâng cao hiệu suất, trải 

nghiệm, những dữ liệu mang tính dự báo xu hướng. Kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong các quy trình xử lý thông tin, tương tác với khách hàng sẽ giúp tự động hóa được 

những công việc mang tính lặp đi lặp lại, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất công 

việc. Xu hướng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) 

vào TMĐT cũng góp phần tăng cao trải nghiệm người dùng, góp phần tạo nên lợi thế 

cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
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Xu hướng 2: Ứng dụng mua sắm trên các thiết bị di động đang ngày càng gia tăng 

Trong tình hình TMĐT ở Việt Nam, nhiều thống kê đã chỉ ra rằng phần lớn 

các khách hàng, người mua hàng hiện nay có xu hướng sử dụng các thiết bị di động 

cầm tay (điện thoại di động, máy tính bảng…) để thực hiện thao tác, hành vi mua 

bán sản phẩm trực tuyến, nhiều hơn cả tỉ lệ người mua hàng thông qua máy tính 

xách tay hoặc máy tính để bàn. Tỷ lệ người dùng điện thoại di động để mua sắm 

ngày càng nhiều. Cụ thể theo thống kê tăng từ 40% trong năm 2016 lên đến 72% 

trong năm 2018. Đồng thời những ứng dụng mua sắm này trên chiếc điện thoại của 

người dùng cũng ngày càng được các nhà cung cấp đảm bảo tăng trải nghiệm, mượt 

mà và bắt mắt. 

Cũng theo các thống kê dựa trên tình hình TMĐT trên toàn thế giới, thương mại 

di động đang trở thành xu hướng và sẽ góp phần không nhỏ đến sự phát triển và thay 

đổi của các hoạt động kinh doanh TMĐT Việt Nam hiện nay. 

Xu hướng 3: Sự cạnh tranh về giá và các dịch vụ chăm sóc khách hàng 

Số lượng cửa hàng bán hàng trực tuyến ngày một gia tăng và giá sản phẩm là 

một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Sự 

bùng nổ về Internet giúp người tiêu dùng nhanh chóng tiếp cận được nhiều nguồn 

thông tin, nhiều nhà cung cấp và có nhiều lựa chọn khi mua hàng, đồng thời nhiều 

trang TMĐT mới cũng như nhiều nhà bán lẻ mới gia nhập vào thị trường TMĐT tạo 

nên sự cạnh tranh ngày càng cao và giá cả trở thành một lợi thế cạnh tranh lớn để các 

doanh nghiệp, các nhà cung cấp thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, sự tiện ích của các 

dịch vụ chăm sóc khách hàng thỏa mãn các mong muốn của người tiêu dùng ngày càng 

được các doanh nghiệp chú trọng. Có nhiều dịch vụ hữu ích được đưa ra như giao hàng 

nhanh, bao bọc sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, tri ân,… 

Xu hướng 4: Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt 

Cùng với sự tác động của thời đại Công nghệ 4.0, nhiều người tiêu dùng đang 

dần chuyển từ phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng sang phương thức 

thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt thông qua các loại ví điện tử, ngân hàng, 

apps,… Họ đã ngày càng cảm thấy tiện lợi, dễ dàng và an toàn hơn với phương thức 

thanh toán mới và hiện đại này. Cùng với đó, các trang TMĐT đang thực hiện nhiều 

chính sách thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng nhiều phương thức thanh toán trực tuyến 

không dùng tiền mặt. Xu hướng này sẽ giúp thị trường TMĐT đạt đến một bước tiến 

mới khi đem lại sự thoải mái tiện lợi cho người dùng. 
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3. Một số giải pháp phát triển thị trường TMĐT Việt Nam 

Thứ nhất, hoàn thiện môi trường pháp lý. Để TMĐT phát triển Nhà nước cần 

phải hoàn thiện môi trường pháp lý, thông qua việc ban hành và thực thi các đạo luật 

và các văn kiện dưới luật điều chỉnh các hoạt động thương mại, thích ứng với pháp lý 

và tập quán quốc tế về giao dịch thương mại điện tử. Tăng cường điều phối, hợp tác 

chính sách phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trong nước và quốc tế, liên quốc gia, 

liên ngành. 

Thứ hai, Nhà nước cần đầu tư trực tiếp và có chính sách tiếp tục khuyến khích 

và thu hút đầu tư của xã hội, đầu tư tư nhân nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật cho thanh 

toán điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ công phục vụ cho TMĐT như 

các đề án thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý liên 

quan đến thanh toán điện tử, … 

Thứ ba, đảm bảo an toàn cho các giao dịch thương mại điện tử. TMĐT có nhiều 

tác động tích cực nhưng cũng dễ bị tin tặc phát tán virus, tấn công vào các website; 

Phát tán thư điện tử, tin nhắn rác; đánh cắp tiền từ các thẻ ATM… Mặt khác, qua 

internet cũng xuất hiện những giao dịch xấu như: ma túy, buôn lậu, bán hàng giả,… do 

vậy, cần có cơ chế kiểm soát các hoạt động vi phạm. Trong đó, cần yêu cầu các sàn 

giao dịch TMĐT tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, có biện pháp 

ngăn chặn, xử phạt với các DN bán hàng giả, hàng nhái… Đối với các DN và các sàn 

thương mại điện tử, cần tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin thanh 

toán điện tử. 

Thứ tư, các DN hoạt động trong lĩnh vực TMĐT cần nâng cao khả năng quản trị 

DN thông qua hợp tác và tăng sức cạnh tranh. 

Thứ năm, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về tin học, TMĐT, 

quản lý an ninh mạng,… 

Ngoài ra, Chính phủ và các DN cần kết hợp với người tiêu dùng đẩy mạnh hoạt 

động truyền thông và giáo dục, tăng cường quảng bá, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn 

trong toàn xã hội để thanh toán điện tử trở thành phương tiện thanh toán quen thuộc. 

Tài liệu tham khảo: 

http://businesstraining.vn/tiem-nang-xu-huong-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-o-viet-
nam-26.html 

https://www.tin247.com/thi_truong_thuong_mai_dien_tu_doanh_nghiep_noi_but_pha-
3-25727631.html 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-thuong-mai-dien-tu-o-viet-
nam-trong-boi-canh-kinh-te-so-138944.html 
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Hoạt động phát triển ngân hàng xanh  

tại Việt Nam hiện nay 

Phan Thị Hiền - CQ56/21.06 

hát triển bền vững và tăng trưởng xanh đang trở thành vấn đề cấp thiết của các 

quốc gia trên thế giới bởi tăng trưởng xanh có thể giải quyết đồng thời những 

vấn đề giữa tăng trưởng và môi trường - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế 

với bảo vệ môi trường và xã hội. Thông qua vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, hệ 

thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tăng trưởng xanh với cơ 

chế khuyến khích đầu tư vào các dự án thân thiện môi trường, các ngân hàng trở thành 

ngân hàng xanh. Trong định hướng phát triển 2012 - 2020 và xa hơn 2050, Việt Nam 

bắt đầu thực hiện tăng trưởng xanh và để đảm bảo nguồn vốn thực hiện, Chính phủ 

cũng đã có những định hướng thực hiện ngân hàng xanh. Vậy “Ngân hàng xanh” nên 

được hiểu như thế nào? 

Về nghĩa rộng, theo nghiên cứu của Imeson M và Sim A năm 2010: “Ngân hàng 

xanh là chính là Ngân hàng bền vững”, trong đó nghiên cứu chỉ ra rằng một ngân hàng 

để phát triển bền vững thì các quyết định đầu tư cần nhìn vào bức tranh lớn và hành 

động một cách có lợi cho người tiêu dùng, kinh tế, xã hội và môi trường. Khi đó, có 

một mối quan hệ mật thiết giữa ngân hàng với các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường. 

Ngân hàng chỉ có thể phát triển bền vững nếu đặt các lợi ích của ngân hàng gắn liền 

với các lợi ích của xã hội, môi trường. 

Về nghĩa hẹp, theo UN ESCAP năm 2012: “Ngân hàng xanh” chỉ các hoạt động 

nghiệp vụ của ngân hàng khuyến khích các hoạt động vì môi trường và giảm phát thải 

cac-bon, ví dụ như khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ xanh; áp dụng 

tiêu chuẩn môi trường khi duyệt vốn vay hay cấp tín dụng ưu đãi cho dự án giảm CO2, 

năng lượng tái tạo,... Như vậy, một ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ có gắn với các 

cam kết về môi trường hoặc đầu tư cho vay sản xuất xanh, sạch. 

Như vậy, ngân hàng xanh cũng giống các ngân hàng khác nhưng có cân nhắc đến 

yếu tố môi trường, xã hội thông qua việc giảm thiểu lượng cac-bon theo hướng khuyến 

khích hoạt động tín dụng xanh và xanh hóa các hoạt động điều hành tổ chức công việc 

của ngân hàng. 

P 
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1. Ý nghĩa của ngân hàng xanh 

Thứ nhất, hệ thống tài chính ngân hàng, với vai trò cung ứng vốn cho các chủ 

thể trong nền kinh tế, sẽ tạo ra những tác động gián tiếp đến môi trường. Khi ngân 

hàng tăng cường quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cho vay sẽ tạo động lực 

cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng sạch hơn. Như vậy, hoạt 

động ngân hàng xanh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể trong nền kinh 

tế về các vấn đề môi trường, xã hội, thúc đẩy họ thực hiện các hoạt động kinh doanh 

thân thiện môi trường, hỗ trợ cộng đồng. 

Thứ hai, ngân hàng trực tuyến, giúp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Thanh 

toán hóa đơn trực tuyến, chuyển khoản trực tuyến, quản lý tài khoản trực tuyến, nhận 

các báo cáo về tài khoản qua Internet, mua bán các chứng chỉ tiền gửi… là một trong 

những cách mà một ngân hàng trực tuyến có thể giúp giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, 

giảm thời gian và công sức đi lại, giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông, tiết 

kiệm các nguồn lực tự nhiên bị tiêu tốn qua các hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, ngân 

hàng xanh giúp cho khách hàng chính được hưởng các mức lãi suất ưu đãi trong thời 

gian được tài trợ vốn. Điển hình như, khách hàng của HSBC Việt Nam tham gia 

Chương trình Tín dụng Xanh sẽ được tài trợ vốn khi lắp đặt hệ thống năng lượng điện 

mặt trời áp mái với lãi suất ưu đãi đặc biệt từ 11,99%. 

Thứ ba, đứng ở góc độ ngân hàng, việc xem xét đến tiêu chí môi trường trong 

các quyết định cho vay sẽ giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro tín dụng, rủi ro danh 

tiếng và rủi ro pháp lý. Đồng thời, việc triển khai và phát triển không ngừng các hoạt 

động của ngân hàng điện tử không những góp phần hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên 

mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng cao của khách hàng, từ đó tăng khả 

năng thu hút khách hàng, tạo ra nhiều nguồn thu cho ngân hàng. 

2. Phát triển các hoạt động, dịch vụ ngân hàng xanh 

Nhận thức được vai trò to lớn của ngân hàng xanh đối với sự phát triển của các 

doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, các ngân hàng đã chú trọng tới việc phát triển 

các hoạt động, dịch vụ ngân hàng xanh. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phát triển các sản phẩm, dịch vụ xanh. 

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng thương mại đã phát triển các dịch vụ ngân hàng 

điện tử - một trong những hoạt động làm xanh hóa hoạt động ngân hàng như dịch vụ 

internet banking, dịch vụ mobile banking và các dịch vụ thanh toán điện tử khác. Điển 

hình như Sacombank không chỉ triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử từ khá 
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lâu, mới đây, Sacombank cũng đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam dừng 

hoàn toàn cấp mã Pin thẻ bằng hình thức in ra giấy để góp phần bảo vệ môi trường; 

đồng thời, tiết kiệm chi phí, thời gian và hạn chế rủi ro. 

Tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, thống kê 

cũng cho thấy có đến 90% các giao dịch bằng thẻ đơn thuần là chỉ rút tiền tại máy 

ATM và chỉ có 10% còn lại là dùng để thanh toán qua POS. 

Thứ hai, về việc phát triển tín dụng xanh. 

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng triển khai nhiều chính sách ưu đãi trong việc 

cấp tín dụng xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường như: Nam A Bank đã ký kết với 

Quỹ Hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF) về việc triển khai Chương trình tín dụng xanh 

tại Việt Nam. Với lãi suất ưu đãi khoảng 5 - 6% năm. Ngân hàng sẽ cấp tín dụng xanh 

trung và dài hạn cho các dự án thúc đẩy giảm khí thải CO2 và các dự án tiết kiệm 20% 

nhu cầu năng lượng. HD Bank vừa đưa ra gói tín dụng 10.000 tỷ đồng dành cho các 

doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp sạch trên cả nước. Lãi suất cho vay ưu đãi với mức giảm 1%/năm so với 

lãi suất thông thường, tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ vốn vay với tỷ lệ cho vay 

lên đến 80%, thời hạn vay tối đa 10 năm. 

Tuy nhiên, hiện các “dòng tín dụng xanh” phần lớn vẫn dựa trên các dự án có tài 

trợ quốc tế. Bởi vì ngân hàng vẫn e ngại về rủi ro tín dụng từ các dự án đầu tư xanh. 

Theo thống kê của NHNN, hiện mới có 24% dự án xanh được các ngân hàng xây dựng 

quy trình thẩm định tín dụng, trong đó chủ yếu được thực hiện tại một số hội sở và chi 

nhánh của các ngân hàng như: BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, ACB, 

Sacombank, SHB, Viet A bank, OCB, HSBC… 

3. Một số giải pháp đề ra 

Một là, NHNN cần phối hợp với các bộ, ngành để đưa ra một danh mục cụ thể 

các lĩnh vực, ngành nghề cần ưu tiên hỗ trợ, cũng như cần hạn chế trong chiến lược 

phát triển ngân hàng xanh để các NHTM tham khảo làm căn cứ trong quá trình cấp tín 

dụng cho các dự án; đồng thời, cần có chế tài xử phạt đối với các NHTM tài trợ tín 

dụng cho các dự án có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và xã hội… 

Hai là, các NHTM cần tăng cường đánh giá tác động của các dự án đến môi 

trường, xã hội như: Thẩm định yếu tố rủi ro về môi trường và an sinh xã hội của dự án 

trước khi cấp tín dụng; loại trừ hoặc hạn chế cấp tín dụng đối với các dự án có khả 

năng ảnh hưởng lớn và nghiêm trọng đến môi trường xã hội. 
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Ba là, để phát triển tín dụng xanh một cách có hiệu quả, các ngân hàng sẽ phải 

đầu tư cho hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội, đào tạo chuyên môn, nâng cao 

năng lực cho nhân viên… trong lĩnh vực tín dụng xanh. 

Bốn là, thiết lập quỹ tài chính xanh để có thể tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế. 

Ví dụ, Quỹ Khí hậu xanh, các định chế tài chính cần được khuyến khích và có nghĩa 

vụ thiết lập các chính sách nội bộ về ngân hàng xanh, tín dụng xanh, các chính sách về 

quản trị rủi ro... 

Năm là, chuyển đổi hoạt động sang sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại. Hiện 

nay, quy mô ngày càng tăng của các ngân hàng làm tăng lượng khí thải cac-bon ra môi 

trường xung quanh. Với số lượng các chi nhánh khổng lồ, các ngân hàng sẽ làm tăng 

đáng kể lượng khí thải cac-bon vào môi trường do sử dụng nhiều năng lượng, máy 

điều hòa, thiết bị in ấn… Để giảm lượng cac-bon các ngân hàng nên tăng cường phát 

huy việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc quản lý dữ liệu thông tin,… Đồng thời, 

khuyến khích khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử, hạn chế tình trạng lãng phí giấy, 

giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí in ấn, giảm phát thải cac-bon. 

Sáu là, do những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng xanh còn khá mới mẻ ở thị 

trường Việt Nam nên các ngân hàng bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, cần 

chú trọng hoạt động marketing những sản phẩm mới này. Điều này không những nhằm 

quảng bá sản phẩm mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người 

 dân trong việc lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

Bảy là, để phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam trong thời gian tới, đầu tiên, 

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần hợp tác với các tổ chức quốc tế cũng như các 

nước có kinh nghiệm để xây dựng chính sách môi trường chung nhằm giúp các ngân 

hàng thương mại có cơ sở để dần trở nên thân thiện với môi trường hơn, tạo điều kiện 

cho sự xuất hiện của ngân hàng xanh tại Việt Nam. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWidth=
20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV244244 

https://gec.edu.vn/tong-hop/thuc-trang-hoat-dong-ngan-hang-xanh-tai-viet-nam.html 
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Quản lý thuế đối với nguyên, vật liệu 

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 

Lê Thị Thanh Nhàn - CQ54/02.01 

uất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 

hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là 

khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa 

là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc 

biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định 

của pháp luật. 

1. Các hình thức xuất khẩu 

- Xuất khẩu trực tiếp: Là hình thức giao dịch bằng thư từ, điện tín, bằng gặp mặt 

trực tiếp để trao đổi giữa người bán và người mua về các thỏa thuận liên quan đến 

hàng hóa, giao nhận và thanh toán. Sau khi đã thống nhất các điều kiện liên quan, các 

bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán trực tiếp, hàng hóa sẽ được đưa từ nước người bán 

sang nước người mua và tiền thanh toán sẽ được chuyễn từ người mua sang người bán. 

- Xuất khẩu gián tiếp: Xuất khẩu gián tiếp hay còn gọi là xuất khẩu ủy thác. Với 

hình thức này, bên có hàng sẽ ủy thác cho một đơn vị khác gọi là bên nhận ủy thác để 

tiến hành xuất khẩu trên danh nghĩa của bên nhận ủy thác. 

Để thực hiện hình thức này, doanh nghiệp nhận ủy thác cần ký kết hợp đồng xuất 

khẩu ủy thác với đơn vị trong nước. Bên nhận ủy thác sẽ ký kết hợp đồng xuất khẩu, 

giao hàng và thanh toán đối với đơn vị nước ngoài và cuối cùng là nhận phí ủy thác 

xuất khẩu từ chủ hàng đã ủy thác xuất khẩu. 

- Gia công hàng xuất khẩu: Gia công xuất khẩu là hình thức mà công ty trong 

nước nhận tư liệu sản xuất (chủ yếu là máy móc, nguyên vật liệu) từ công ty nước 

ngoài về để sản xuất hàng hóa dựa trên yêu cầu của bên đặt hàng. Hàng hóa làm ra sẽ 

được xuất khẩu ra nước ngoài theo chỉ định của công ty đặt hàng. 

- Xuất khẩu tại chỗ: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa do 

thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh 

nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước 

ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác. 

X 
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Người xuất khẩu tại chỗ (sau đây gọi tắt là "doanh nghiệp xuất khẩu"): là người 

được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam. 

Người nhập khẩu tại chỗ (sau đây gọi tắt là "doanh nghiệp nhập khẩu"): là người 

mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định 

nhận hàng tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ. 

- Tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất: Là hình thức mà hàng hóa chỉ tạm thời 

đưa vào lãnh thổ Việt Nam rồi sau đó lại được xuất sang nước khác (tạm nhập tái 

xuất), hoặc hàng trong nước được tạm xuất ra nước ngoài và sau một thời gian nhất 

định lại được nhập về (tạm xuất tái nhập). 

- Buôn bán đối lưu: Người mua đồng thời là người bán và ngược lại, với lượng 

hàng xuất và nhập khẩu có giá trị tương đương. Hình thức này còn gọi là xuất nhập 

khẩu liên kết, hay hàng đổi hàng. 

-  Xuất khẩu theo nghị định thư ký kết giữa các Chính phủ: Các doanh nghiệp 

tiến hành xuất khẩu theo chỉ định và hướng dẫn trong văn bản đã ký kết của Chính 

phủ, thường giữa các quốc gia có quan hệ mật thiết. 

2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế 

Quy định đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay 

căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

107/2016/QH13 thì: "Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa 

xuất khẩu" được miễn thuế nhập khẩu. 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, 

thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản 

xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp 

luật về hải quan; 

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm 

đã xuất khẩu. 

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị 

giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản 

xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định 

của pháp luật về hải quan. 

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị 

giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản 

phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan. 
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Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất 

hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu bao gồm: 

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản 

phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm 

xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng 

không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa; 

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc 

đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu; 

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu; 

d) Hàng hóa nhập khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà 

chỉ dùng làm hàng mẫu." 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-
QH11-2633.aspx 

https://www.container-transportation.com/xuat-khau-la-gi.html 

http://vanbanphapluat.com/thong-tu-13-1998-tt-tchq-huong-dan-quan-ly-ve-thue-nhap-
khau-va-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-loai-hinh-nhap-khau-nguyen-lieu-vat-lieu-de-san-xuat-
hang-hoa-xuat-khau-do-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-23511.html 

 

Thư giãn: 

LÀM THEO 

 Bà mẹ dặn con trai mới dạm vợ: 

- Sang nhà bên ấy, thấy bố vợ làm gì thì phải làm theo nghe con! 

- Vâng! Con nhớ rồi! 

Ðến nơi, thấy bố vợ đang ngồi tréo mảy uống trà, anh ta liền đến kéo ghế, 

ngồi tréo mảy bên cạnh, rót nước uống tự nhiên. Ông bố vợ nổi giận, vừa lúc thấy 

con chó đến gần, ông ta giơ chân đá nó một cái. Con chó kêu “oẳng” một tiếng rồi 

chạy đi. Chàng rể vội kêu lên: 

- Ðứng lại cho tao đá, rồi hãy chạy! 
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Toàn cảnh bức tranh thị trường  

xuất khẩu lao động Việt Nam năm 2018 

Vũ Thị Duyên - CQ55/11.13 

iện nay, xuất khẩu lao động đang được Chính phủ rất quan tâm và đẩy mạnh. 

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho 

biết, số tiền mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về trong năm 

2018 là hơn 3 tỷ USD, đóng góp cho tình hình kinh tế - xã hội đất nước, nhất là việc xây 

dựng nông thôn mới, giải quyết công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo… 

1. Tình hình xuất khẩu lao động Việt Nam năm 2018 

Năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động/năm, đạt hơn 142.800 lao động, vượt 30% so với 

kế hoạch năm và tăng 06% so với năm 2017. Theo Cục Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-

TB-XH), năm 2018, thị trường Nhật Bản dẫn đầu về số lượng lao động Việt Nam sang 

làm việc với 68.737 lao động, tiếp sau đó là Đài Loan: 60.369 lao động, Hàn Quốc: 

6.538 lao động, Saudi Arabia: 1.920 lao động, Rumania: 1.319 lao động, Malaysia: 

1.102 lao động... 

Năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản khoảng 

126.000 người. Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số lượng phái cử 

hằng năm và số lao động đang thực tập sinh tại Nhật Bản đông nhất trong số 15 quốc 

gia phái cử. Năm 2019, số lượng lao động đi làm việc ở Nhật Bản dự báo sẽ tiếp tục 

tăng, do dự luật Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi chính thức được Nhật Bản thông qua 

mới đây và sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2019. Theo đó, Nhật Bản ước tính sẽ tiếp nhận 

345.000 lao động nước ngoài trong 5 năm tới. Không riêng thị trường Nhật Bản, một 

số thị trường khác như Đài Loan, Hàn Quốc, các nước châu Âu cũng có nhu cầu tiếp 

nhận số lượng lớn lao động từ Việt Nam. 

2. Những cơ hội, thuận lợi cho xuất khẩu lao động 

Thị trường lao động ngoài nước rất cần lao động với nhiều ngành nghề khác 

nhau: Theo dự luật Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi, chính phủ Nhật Bản sẽ cấp visa kĩ 

năng đặc thù loại 1 có thời hạn tối đa 5 năm cho lao động trong 14 ngành nghề như: 

nông nghiệp, điều dưỡng, chế tạo, chế biến thực phẩm... Ngoài ra, sẽ cấp visa kĩ năng 

đặc thù loại 2 không giới hạn thời gian cho những lao động giàu kĩ năng trong năm 

H 
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ngành nghề là xây dựng, đóng tàu, sửa chữa bảo dưỡng ô tô, hàng không và lưu trú 

khách sạn. Lao động Việt Nam có cơ hội nhận được thu nhập cao, đãi ngộ tốt, khả 

năng ở lại làm việc lâu dài. Tháng 11/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp tác lao động và an sinh xã 

hội với hai nước là Bungaria và Romania, từ đó giúp lao động Việt Nam sẽ có hàng 

trăm nghìn cơ hội việc làm tại châu Âu. 

Chi phí đi xuất khẩu ngày càng thấp: Cùng với nhu cầu tuyển dụng cao, chi phí 

đi các thị trường lao động cũng đang ngày càng giảm. Ví dụ như thị trường Nhật Bản 

trước đây, chi phí thông thường có thể lên tới 200-300 triệu đồng thì giờ đây, chỉ với 

hơn 100 triệu đồng lao động có thể đi sang làm việc tại Nhật Bản. Thậm chí số tiền 

này còn được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn. 

3. Thách thức đối với thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam 

Lao động của Việt Nam có trình độ học vấn còn thấp, ngoại ngữ yếu: Đầu tiên là 

rào cản về ngôn ngữ. Người lao động sang các nước tiếp nhận thường gặp nhiều khó 

khăn về ngôn ngữ, đặc biệt là trong thời gian đầu do phải sống trong một môi trường 

mới hoàn toàn khác Việt Nam, thời gian đào tạo tiếng chưa đủ… Môi trường sinh 

sống, văn hóa xã hội, phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động cũng có những 

khác biệt nhất định so với Việt Nam, đòi hỏi người lao động phải có thời gian và nỗ 

lực để thích nghi, hòa nhập. Đa phần lao động Việt Nam sang nước ngoài làm việc chủ 

yếu là các ngành, nghề, công việc nặng, lao động tay chân là chủ yếu nên mức lương 

tuy là cao so với ở Việt Nam nhưng lại không lớn so với mức lương tại quốc gia đó. 

Những thách thức về năng lực tại môi trường làm việc: Một môi trường làm việc 

với mức đãi ngộ tốt đi cùng với đó là tuyển dụng lao động cũng rất khắt khe. Đối với 

người Nhật Bản, họ là những người rất nguyên tắc về mặt thời gian, yêu cầu cao sự tập 

trung, tác phong công nghiệp; sự cầu tiến ham học hỏi; phải có vốn tiếng Nhật có thể 

chưa tốt nhưng phải đủ để giao tiếp và tiếp thu những gì họ đào tạo. 

Những thách thức đến từ quản lý xuất khẩu lao động, tình trạng các công ty 

XKLĐ lừa đảo NLĐ. Người lao động chưa cập nhật được đầy đủ thông tin về XKLĐ: 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã liên tục cảnh báo về tình trạng vi phạm, lợi 

dụng, lừa đảo trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tháng 

11/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh sách 46 doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép do mắc nhiều sai 

phạm. Tháng 5/2018, 107 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 12 tỉnh, 

thành phố bị đưa vào danh sách xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc 

tại Hàn Quốc, trong đó, 49 địa phương phải dừng ngay do còn nhiều lao động cư trú 

bất hợp pháp. 
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4. Kiến nghị một số giải pháp 

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý: Cần xây dựng, hoàn thiện một hệ thống 

pháp luật đồng bộ, phù hợp cho các DN chủ động triển khai XKLĐ, hạn chế thủ tục 

hành chính còn rườm rà, không thực sự cần thiết; tạo ra cơ chế thông thoáng cho hoạt 

động xuất khẩu lao động, khuyến khích mọi doanh nghiệp, đơn vị tham gia mở thị 

trường, tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu lao động, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận lao động 

của các nước tiếp nhận. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn LĐ, chất lượng đào tạo LĐ: Chất lượng 

nguồn LĐ là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thắng thế trong cạnh tranh 

trên TTLĐ quốc tế. Cần phải nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề, ngoại ngữ; trang bị 

cho người lao động những kiến thức, kĩ năng để có thể phát huy năng lực và tự bảo vệ 

bản thân khi ra nước ngoài làm việc. Để làm được điều này, cần phải có kế hoạch, 

chương trình đào tạo chuẩn bị cho NLĐ từ sớm. Bản thân mỗi NLĐ cũng cần xác định 

khả năng và tự nâng cao trình độ, tính kỷ luật LĐ, tác phong chuyên nghiệp cho mình. 

Thứ ba, tăng cường thu hút nguồn lao động: Cần đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền để cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin về lợi ích của việc xuất khẩu 

lao động như có việc làm; có thu nhập tốt để lo cho bản thân và gửi về cho gia đình; cơ 

hội nâng cao tay nghề, làm việc lâu dài…; thông tin về chủ trương, chính sách XKLĐ; 

về nhu cầu tuyển chọn LĐ xuất khẩu; về thủ tục đi XKLĐ. Cần đa dạng hóa các kênh 

tuyển dụng như tuyển dụng tập trung, đến từng địa phương… các kênh truyền thông 

như tivi, báo đài… Doanh nghiệp cần có kế hoạch và đầu tư đúng mức cho công tác 

tuyển chọn LĐ, cần chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ tuyển chọn LĐ. 

Thứ tư, tiếp tục tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu lao động: Cần đề cao 

vai trò của Nhà nước trong phát triển thị trường XKLĐ, xây dựng chiến lược phát triển 

từng thị trường XKLĐ. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu lao động của từng thị trường theo 

ngành nghề, tay nghề… và khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của Việt Nam để xây 

dựng đề án XKLĐ cho từng thị trường cụ thể. Xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư 

cho các DN XKLĐ để mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường tiềm năng, thị trường 

có thu nhập cao. Nhà nước cần thiết lập các quan hệ về hợp tác lao động với các quốc 

gia và vùng lãnh thổ có nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam, tranh thủ vai trò của các 

tổ chức quốc tế để phát triển thị trường XKLĐ. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động 

cũng cần chủ động mở rộng thị trường XKLĐ, như tổ chức các cuộc khảo sát đến các 

thị trường tiềm năng để tìm kiếm các cơ hội cũng như các nhu cầu nhập khẩu lao động 

của các thị trường này. 
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Thứ năm, tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ khi đi 

làm việc ở nước ngoài: Các doanh nghiệp phải phối hợp với các đối tác quản lý nhằm 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi; và cần 

phát huy vai trò chức năng của các ban quản lý lao động tại cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài. Cần hướng dẫn kỹ cho NLĐ về các quy trình an toàn lao động cần thiết. 

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về XKLĐ, giúp người lao động 

tránh bẫy lừa đảo: Công tác thanh tra, kiểm tra về XKLĐ của các cơ quan Nhà nước 

phải tiến hành thường xuyên, kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm việc tuyển chọn LĐ 

qua “cò mồi” hoặc vi phạm các quy định về quy trình, thủ tục tuyển chọn LĐ của các 

doanh nghiệp XKLĐ. Người lao động cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng 

ký các chương trình XKLĐ, không nên tin những lời hứa hẹn suông mà phải có văn 

bản, cam kết lao động rõ ràng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://baomoi.com/lao-dong-viet-nam-rong-cua-lam-viec-tai-thi-truong-nhat-
ban/c/28946536.epi 

http://baoquocte.vn/nam-2019-them-co-hoi-viec-tot-luong-cao-cho-lao-dong-xuat-khau-
85571.html 

http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36883702-tao-thuan-loi-cho-xuat-khau-lao-
dong.html 

Thư giãn: 

TÍNH TUỔI 

Một cặp vơ chồng nọ mới sinh được đứa con gái. Tập quán địa phương là 
dạm vợ gả chồng từ lúc còn bé, nên bà mối đến nhà dạm hỏi. Bà mối nói: 

- Ðược đấy, đứa con trai kia năm nay mới 2 tuổi. 

Bố con bé tức giận, chỉ tay vào mặt bà mối mà mắng: 

- Cái đồ mối dỏm kia, mụ tính xem, con gái tôi năm nay mới 1 tuổi, thằng bé kia 
2 tuổi. Giả sử con gái tôi 10 tuổi thì thằng ấy 20 tuổi, chênh lệch như vậy thì gả thế 
nào được. 

Mẹ con bé ngồi bên cạnh, quay sang nói với chồng: 

- Sai rồi, anh tính sai bét rồi. Anh nhẩm lại xem: Con gái chúng ta năm nay 1 
tuổi, thằng bé ấy 2 tuổi. Sang năm, con gái chúng ta 2 tuổi, vừa bằng thằng bé 
kia, sao lại không gả được. 
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AI - Trí tuệ nhân tạo và những cơ hội 

đem đến cho nền kinh tế 

Ninh Ngọc Diệp - CQ54/02.01 

hư chúng ta đã biết trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với Internet vạn vật (IoT) và 

dữ liệu lớn (Big Data) là những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, AI có thể được định nghĩa như một 

ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi 

thông minh. AI có thể xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa 

học và nhanh hơn so với con người. Vậy thì, cụ thể AI là gì? 

1. Định nghĩa về trí tuệ nhân tạo 

Công nghệ AI (viết tắt của Artifical Intelligence) hoặc trí thông minh nhân tạo là 

công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, 

đặc biệt là các hệ thống máy tính. Các quá trình này bao gồm việc học tập (thu thập 

thông tin và các quy tắc sử dụng thông tin), lập luận (sử dụng các quy tắc để đạt được 

kết luận gần đúng hoặc xác định), và tự sửa lỗi. Các ứng dụng đặc biệt của AI bao gồm 

các hệ thống chuyên gia, nhận dạng tiếng nói và thị giác máy tính (nhận diện khuôn 

mặt, vật thể hoặc chữ viết). Các công nghệ  AI đang hot nhất hiện nay: 

- Sản sinh ngôn ngữ tự nhiên (Nature Language Generation, NLG): Nghĩa là ra 

các văn bản từ những dữ liệu máy tính tự tổng hợp được. 

- Nhận diện giọng nói: Cho phép chuyển đổi lời nói của con người sang dạng mà 

các ứng dụng máy tính có thể hiểu được. 

- Quản trị viên ảo: Từ những chatbot đơn giản cho tới những hệ thống tiên tiến 

có thể kết nối được với con người. 

- Nền tảng máy học (Machine Learning): Cung cấp các thuật toán, API, bộ 

công cụ phát triển và huấn luyện, dữ liệu cũng như các công nghệ điện toán để thiết 

kế, huấn luyện và triển khai các mô hình máy học vào trong các ứng dụng, tiến trình 

và máy móc. 

- Phần cứng tối ưu hóa AI: Bao gồm các bộ xử lý GPU và các thiết bị đặc biệt 

được thiết kế để có thể thực hiện được các công việc của AI một cách hiệu quả nhất. 

- Quản lý ra quyết định: Đây là công nghệ đưa các quy tắc và logic vào trong hệ 

thống AI để sử dụng cho việc thiết lập/huấn luyện ban đầu nhằm giúp chúng có khả 

năng duy trì và điều chỉnh liên tục. 

N 
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- Nền tảng Deep Learning: Là một lĩnh vực đặc biệt trong máy học (Machine 
Learning), deep learning là chương trình chạy trên một mạng thần kinh nhân tạo, có 
khả năng huấn luyện máy tính học một lượng rất lớn dữ liệu. 

- Sinh trắc học: Công nghệ này cho phép tương tác tự nhiên hơn giữa con 
người và máy móc, bao gồm cả nhận diện hình ảnh, dấu vân tay, giọng nói và cử chỉ 
của con người. 

- Quy trình tự động hóa robot (Robotic Process Automation): Sử dụng mã hóa và 
những phương pháp khác để tự động hóa hoạt động của con người bằng robot để hỗ trợ 
công việc hiệu quả hơn. 

- Phân tích văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
(Nature Language Process, NLP) được sử dụng để hỗ trợ phân tích các cấu trúc câu và 
ý nghĩa trong văn bản thông qua các phương pháp thống kê và máy học 

2. Áp dụng các công nghệ hot nhất vào thực tế 

- Sản sinh ngôn ngữ tự nhiên: Hiện nay, công nghệ này đang được áp dụng trong 
dịch vụ khách hàng, tạo báo cáo và tổng hợp thông tin chi tiết về báo cáo kinh doanh. 

- Nhận diện giọng nói: Công nghệ nhận diện giọng nói hiện đang được sử dụng 
trong các hệ thống phản hồi tương tác bằng giọng nói và các thiết bị di động. 

- Quản trị viên ảo: Công nghệ này đang được sử dụng trong dịch vụ khách hàng, 
hỗ trợ người dùng và nhà quản lý thông minh. Các nhà cung cấp hàng đầu cho công 
nghệ quản trị viên ảo hiện nay là: Amazon, Apple, Artificial Solutions, Assist AI, 
Creative Virtual, Google, IBM, IPsoft, Microsoft, Satisfi. 

- Nền tảng máy học: Nền tảng máy học hiện đang được dùng trong nhiều doanh 
nghiệp, đặc biệt là trong công tác dự đoán và phân loại. 

- Phần cứng tối ưu hóa AI: Hiện nay, chủ yếu được dùng để tạo nên sự khác biệt 
cho các ứng dụng deep learning. 

- Quản lý ra quyết định: Khi công nghệ được hoàn thiện, nó sẽ được dùng trong 
nhiều doanh nghiệp để hỗ trợ hoặc thực hiện việc ra các quyết định một cách tự động. 

- Nền tảng Deep Learning: Hiện nay, công nghệ này đang được dùng chủ yếu 
trong các ứng dụng nhận diện và phân loại hình ảnh từ khối lượng cực kì lớn dữ liệu. 

- Quy trình tự động hóa robot (Robotic Process Automation): Công nghệ này 
hiện được sử dụng khi có loại công việc con người khó có thể làm được hoặc khi chi 
phí không quá đắt. 

- Phân tích văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Hiện đang được dùng trong hệ 
thống phát hiện gian lận và bảo mật cũng như một loạt các trợ lý ảo. 

3. Một ví dụ về việc áp dụng AI vào hoạt động marketing 

Thứ nhất, ứng dụng trong công cụ tìm kiếm: Các dịch vụ tìm kiếm có thể ứng 
dụng AI để “dự đoán” mục đích của người sử dụng khi thực hiện tìm kiếm với một 
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cụm từ khóa lạ. Một hệ thống phổ biến đang được Google triển khai hiện nay là 
RankBrain. Thông qua machine learning, RankBrain có thể dịch từ và chuyển thể cụm 
từ chưa bao giờ nhìn thấy đó sang một từ quen thuộc có ý nghĩa tương tự. 

Thứ hai, ứng dụng trong xác định khách hàng mục tiêu: Các công ty có thể dựa 
vào dữ liệu lớn (Big data) để phân loại khách hàng vào các nhóm khác nhau dựa trên 
thông tin nhân khẩu học, sản phẩm từng mua, hành vi ngoại tuyến và lịch sử duyệt web 
trực tuyến, các chuyên gia marketing có thể xác định được thời điểm mà khách hàng sẽ 
trải qua những sự kiện lớn trong cuộc sống - thời gian mà họ có thể sẽ thay đổi thói 
quen mua sắm của mình. 

Thứ ba, ứng dụng trong xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm 
năng: Một ứng dụng khác của AI trong hoạt động marketing đó là việc sử dụng hệ 
thống bán hàng tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giao tiếp với khách hàng tiềm 
năng của công ty. Các công ty có thể thu thập được thông tin liên lạc, giới thiệu tính 
năng của sản phẩm và bỏ qua những khách hàng không tiềm năng. Cụ thể, các digital 
publisher cung cấp cho các khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa thông qua một dạng trí 
tuệ nhân tạo được gọi là giao diện người dùng thụ động. Phương pháp này thu thập 
liên tục dữ liệu hành vi từ thiết bị của khách hàng, sử dụng machine learning để chọn 
trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng. 

Thứ tư, ứng dụng trong hoạt động bán hàng: AI có thể cho phép các website gợi 
ý các sản phẩm phù hợp với nhu cầu hoặc cho phép tìm kiếm sản phẩm bằng giao tiếp 
hay bằng hình ảnh giống như giao tiếp với người bán hàng trong thực tế. 

Thứ năm, ứng dụng trong quảng cáo tự động (Programmatic Advertising): Bên 
cạnh ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu khách hàng, bán hàng và công cụ tìm kiếm, 
các công ty có thể sử dụng những thế mạnh của computational advertising - chuỗi 
thuật toán cho phép các chuyên gia marketing cung cấp quảng cáo vào đúng thời điểm, 
dựa vào những yếu tố như thông tin nhân khẩu học, thói quen trong hoạt động trực 
tuyến và những nội dung mà khách hàng xem khi quảng cáo xuất hiện. 

Thứ sáu, ứng dụng trong quảng cáo hình ảnh (In-Image Advertising) và lọc cộng 
tác (collaborative filtering): AI được ứng dụng trong quảng cáo hình ảnh để mang đến 
những mẫu quảng cáo phù hợp trong từng trường hợp cụ thể dựa trên công nghệ 
machine learning với một chuỗi thuật toán thông minh xử lý thông tin theo cách tương 
tự như não bộ của con người. 

Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ trực tuyến có thể ứng dụng AI qua việc cung cấp các 
sản phẩm đề nghị thông qua hệ thống lọc cộng tác (collaborative filtering) để liên kết 
những khách ghé thăm website với khách hàng khác có cùng nhu cầu. 

Tài liệu tham khảo: 
http://viethanit.edu.vn/2018/11/26/tri-tue-nhan-tao-ai-va-ung-dung-trong-hoat-dong-marketing/ 
https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/cong-nghe-ai-la-gi-tim-hieu-ve-cong-nghe-ai-63382 
https://techtalk.vn/10-cong-nghe-ai-hot-nhat.html 
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Phát triển logistic trong nền kinh tế 

Lê Thị Thanh Nhàn - CQ54/02.01 

ogistics là một phần của chuỗi cung ứng bao gồm tổng thể những công việc 

liên quan đến hàng hóa gồm đóng gói, vận chuyển, lưu kho, bảo quản cho tới 

khi hàng được giao đến người tiêu thụ cuối cùng. Chi phí logistic bao gồm: 

- Chi phí vận tải - chiếm một phần ba cho đến hai phần ba chi phí lưu thông 

phân phối. 

- Chi phí cơ hội vốn - suất sinh lời tối thiểu mà công ty kiếm được khi vốn không 

đầu tư cho hàng tồn trữ mà cho một hoạt động khác; chi phí cơ hội vốn phụ thuộc vào 

thị trường vốn (r), công nghệ sản xuất (kv), và khối lượng vật tư, sản phẩm tồn trữ. 

- Chi phí bảo quản hàng hóa - gồm chi phí thuê kho bãi, bảo quản hàng hóa, đưa 

hàng hóa ra vào kho, hàng bị hư hỏng, bảo hiểm cho hàng hóa. 

1. Thực trạng chi phí logistic hiện nay 

+ Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), chi phí logistics (vận tải, lưu kho, 

làm thủ tục hải quan…) ở Việt Nam bằng khoảng 20,9-25% GDP, trong đó vận tải 

chiếm khoảng 50%-60%, quá cao so với thế giới. Mức chi phí này cao hơn Thái Lan 

6%, Malaysia 12%, còn so với Singapore thì cao hơn tới 3 lần. 

 

Thứ nhất, hoạt động quản trị logistic của Việt Nam chưa hoàn thiện: 

+ Logistic có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm chi phí kinh doanh.  Do 

Logistics có liên hệ chặt chẽ giữa marketing, sản xuất, tồn kho, vận tải và phân phối. 

+ Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự chú trọng, nắm bắt 

những lợi thế do logistic mang lại, điển hình là: Nhiều DN bố trí chức năng vận tải 

L 
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nằm trong phòng hành chính, quản trị tồn kho thì lại nằm trong phòng kế toán - tài 

chính, còn chức năng thu mua thì lại trực thuộc phòng marketing hay bán hàng… 

Việc tổ chức rời rạc các phòng chức năng như thế khiến DN quản lý các chức năng 

này cũng rời rạc. Bộ phận quản trị logistics thường được hết hợp vào các phòng ban 

hành chính khác khiến việc quản lý hoạt động logistics chưa được chú trọng đúng 

mức và được chuyên môn hóa. 

Thứ hai, hàng hóa phải đi qua quá nhiều trung gian, từ khâu cung ứng nguyên 

liệu cho sản xuất, đến khâu phân phối hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Chi phí cho 

các khâu trung gian này làm đội cước phí vận tải lên cao chóng mặt. 

Thứ ba, hệ thống phân phối tập trung vào các đô thị là chủ yếu. Nhà phân phối 

chỉ đảm trách vận tải cự lý ngắn và các đại lý phải tự lo vấn đề vận tải của mình. Hơn 

nữa, việc bố trí mạng lưới bán lẻ thì tương đối dày đặc ở các khu trung tâm đô thị, 

trong khi đó các kho bãi lớn thì ở quá xa, và vì phần lớn các DN cũng chưa ý thức 

được vai trò của mỗi loại kho hàng như sơ cấp, thứ cấp, và kho trung tâm nên kết quả 

hoặc là chi phí vận tải thấp nhưng chi phí nắm giữ tồn kho cao hay ngược lại, mà một 

trong hai điều này cũng làm tăng tổng phí logistics. 

Thứ tư, các doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen thuê các công ty logistics 

3PL ở bên ngoài (Outsource) mà thường tự mình đảm nhận việc vận chuyển. Khi 

doanh nghiệp tự làm đồng nghĩa với việc đầu tư nguồn vốn khổng lồ để xây dựng kho 

hàng, thiết bị và phương tiện vận tải. 

Thứ năm, cơ sở hạ tầng còn yếu kém: 

+ Thực trạng cơ sở hạ tầng: Nước ta hiện có trên 17.000 km đường nhựa, hơn 

3.200 km đường sắt, 42.000 km đường thủy, 266 cảng biển và 20 sân bay. Tuy nhiên, 

chất lượng của mạng lưới giao thông không đồng bộ, nhiều nơi tiêu chuẩn kỹ thuật 

chưa đảm bảo an toàn trong giao thông. Tuy có 266 cảng biển, nhưng chỉ có 20 cảng 

biển có thể tham gia vào việc xuất, nhập hàng hóa quốc tế. Đa số các cảng này chưa 

thể tiếp nhận các tàu container thông thương vì chưa đủ thiết bị cũng như kinh nghiệm 

bốc dỡ container… 

+ Về phương thức vận tải, vận tải bằng đường hàng không chưa được phổ biến, 

mà chủ yếu bằng phương tiện vận tải đường bộ. Tuy nhiên, hệ thống giao thông này 

không thể được sử dụng cho vận tải hàng hóa nặng bởi đường hẹp, chất lượng kỹ thuật 

chưa cao, và năng lực vận tải quá thấp,... làm chi phí vận chuyển hàng hóa tăng lên. 

+ Vận tải đường sắt hiện nay không thể được dùng để vận tải hàng hóa trọng 

lượng cao và bên cạnh đó là mất rất nhiều thời gian (chuyến đường sắt Bắc - Nam mất 

đến 32 tiếng đồng hồ). 
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+ Vận tải đường thủy chủ yếu bằng xà lan, chi phí thấp, an toàn, ít xảy ra tai nạn, 

tuy nhiên lại rất tốn kém về thời gian. 

Thứ sáu, thời gian, quy trình làm thủ tục hải quan và các giấy tờ thủ tục khác 

chưa theo kịp với yêu cầu. 

2. Một số giải giải pháp đề xuất 

- Tăng khả năng sử dụng các trang thiết bị, công cụ và phương tiện vận tải bằng 

cách thiết kế các sản phẩm, đóng gói bao bì hàng hóa nhằm tăng tỷ trọng chất xếp của 

hàng hóa, điều này sẽ  góp phần làm giảm chi phí vận tải. 

- Tăng khối lượng cho một lượt xuất và giao hàng (qi) giúp giảm tối đa các chi 

phí liên quan đến hàng tồn kho, trong tình trạng khi thị trường tiêu thụ được mở rộng, 

số lượng sản phẩm nhiều lên, mức lãi suất vay cao. 

- Cần phải hình thành một bộ phận riêng biệt cho logistics/chuỗi cung ứng để các 

nhà quản trị bộ phận này có thể phối hợp chặt chẽ với các chức năng khác. 

- Cần kết hợp các phương thức vận tải khác nhau (vận tải đa phương thức) để kết 

hợp các ưu điểm của từng phương thức vận tải. 

- Tăng cường quy định thủ tục hải quan điện tử, giảm bớt khâu thủ tục giấy tờ 

không cần thiết. 

- Quản lý hiệu quả toàn hệ thống bằng việc bao quát được tất cả các khâu của 

chuỗi Logistics: Các nhà cung cấp, các kho lưu trữ, hệ thống vận tải…; sắp xếp hợp lý 

để có thể loại bỏ các sai sót trong công tác hậu cần cũng như sự thiếu liên kết có thể 

dẫn tới việc chậm trễ; tăng hiệu quả liên kết bằng việc chia sẻ các thông tin cần thiết 

như xu hướng nhu cầu thị trường, mức tồn kho, các kế hoạch vận chuyển…; tối thiểu 

hóa chi phí tồn kho và tăng chu trình lưu chuyển tiền mặt bằng cách quản lý tốt hơn 

mức tồn kho; tăng mức độ kiểm soát để sửa chữa kịp thời các vấn đề phát sinh… 

Mục tiêu giảm chi phí logistics mới được Bộ Công Thương đưa ra trong Dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao 

năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. Theo đó, đến năm 2020, 

chi phí logistics giảm xuống tương đương 18% GDP, xếp hạng theo chỉ số LPI đạt thứ 

55 trên thế giới, tốc độ tăng trưởng dịch vụ sẽ đạt 15 - 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ 

logistics đạt 40%. Điều này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn trong việc tái cấu trúc và đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. 

Tài liệu tham khảo: 
https://logistics4vn.com/chi-phi-logistics-ban-chat-va-thuc-trang-tai-viet-nam 
https://ibc-ueh.com/blog/2017/03/20/chi-phi-logistics/ 
http://www.vpa.org.vn/vn/vai-tro-cua-logistics-trong-nen-kinh-te/ 
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The influences of the brand  

to socio-economic 

Hoàng Thu Phương - CQ55/11.03CLC 

he brand is one of the greatest assets of the business. The power of the brand 

is reputation, the visibility, the ability of the business to influence traders. But 

should it need to be done carefully to ensure the proper development and 

really represent the business and also the country of the business?  And how we can do 

that? The research that follows offers an insight about the brand and its effect to the 

economy to answer these questions. 

A brand is identified as symbol, mark, logo, name, word and/or sentence that 

companies use to distinguish their product from others. Legal protection given to a 

brand name is called a trademark. Seen as one of a company's most valuable assets, it 

represents the face of the e company, the recognizable logo, slogan or mark that the 

public associates with the company. In fact, the company is often referred to by its 

brand, and they become one and the same. A company's brand carries with it a 

monetary value in the stock market (if the company is public), which affects 

stockholder value as it rises and falls. In 1887, British government through policy to 

force products that produced in other countries to label manufactory country to prevent 

domestic goods from being copied, which currently affects both to customers’ 

awareness in the value of the product and the buying behaviors and remains the brand 

of the production country. 

1. The influences of the brand 

Firstly, it has influence on consumer behavior, which the country of the brand 

and its companies benefit the most. Around 59% of consumers prefer to purchase from 

brands they are familiar with and 21% buy from a brand they like. It has further been 

reveals that 38% of moms’ buying decisions are influenced by brands liked by other 

women on Facebook (Taken from How Branding Influences Purchase Decisions - 

Invesp*). For international market, brands are so important that they actually can let a 

new product set a foothold into the market or disappear. An example of this is South 

Korea, known as the origin of beauty making phenomenon, has surpassed Japan in this 

T 
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kind of field. Not only beauty industry, but Samsung has also contributed to the 

country’s brand of South Korea. 

Secondly, it has the country of the brands been more competitive. When raising 

customer awareness of the country’s products, companies in that country will benefit 

most. Compare with products of other countries, people choose to buy the brand 

country’s product, and this is called the absolute advantage. By utilizing this 

completely, the country sell more goods than others, as a result, its economy will grow 

more. And when that happens, the country can develop its brand and then develop the 

economy and so continue this circle. 

Thirdly, to remain the brands, its owner will avoid doing negative activities that 

affect their brand. Needless to say, to maintain the environment keep the environment 

from pollution which comes from factories, so the companies almost ignore it and that 

leads to more and more polluted environment. Three years ago, Vietnam marine life 

disaster was a water pollution crisis affecting central of Vietnam, which was caused by 

lacking environmental protection of a unit of Taiwan conglomerate Formosa Plastics. 

Meanwhile, not only the sea is affected, but also the reputation of Formosa has been 

damaged, which set alarm bells ringing about others being careful to activities that 

harm the brand. 

For those effects, it is important to uphold the integrity of the brand. 

2. Solutions to promote the brands effectively 

At the brand workshop held by Vietnam Chamber of Commerce and Industry 

and other organizations on October 29 in 2018, according to Ministry Of Industry and 

Trade, there has been only 20% of the companies investing on brand-building. 

Additionally, all of those companies just only registered brands in the domestic 

market, but not yet registered in foreign markets, due to the lack of strategy and 

capital. 

Due to this, these solutions that deal with the current conditional economy of 

Vietnam can help the country and its companies promote brand well: 

• The first thing is using 4.0 technologies to develop brand and entirely enter the 

market. For example, the digital technology is a method that the companies can put 

into practice to approach the market. Advertising on the Internet make customers pay 

attention to the products and get the information of them more quickly. 
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• Another solution comes from the government. There should be specific 

policies to encourage the development of the companies so that they can spend more 

money to invest in prompting brands. For instance, reducing taxes or lax 

administrative formalities will affect much to the operation of the companies. 

• The most important key for prompting brand image is customer-centered. A 

method called customer-centric brand management serves demands of the customer so 

as to gain profit and their loyalty. To do that, the companies should have a specific 

business strategy. Then they should adjust it flexibly and on-time to suit the market. 

Over time, the economy is changing due to the changes of the customers and the 

market. The support of modern technology will help the brand to meet the needs of 

customers in new and unique ways. Change is essential and made the firms move back 

more and more necessary to achieve long-term success. However, we also can't change 

ungovernably. Instead, companies need to have a strategic vision enough to serve for 

the long term goals of the company. 

 

Reference materials: 

https://www.business2community.com/infographics/extent-branding-affect-consumers-
purchasing-decisions-infographics-01325769 

https://www.brandsvietnam.com/16805-Thuong-hieu-va-anh-huong-tu-quoc-gia-xuat-xu 

 

Thư giãn: 

THẮNG THUA 

Hai cha con nhà kia vốn là dân chơi cờ tướng chuyên nghiệp. Buổi tối ngày thi đại 
học đầu tiên, ông bố hỏi han: 

- Con trai! Hãy nói cho bố nghe hai môn thi hôm nay con làm bài thế nào? 

- Bố tin vào con chứ? Thắng thua ăn nhau ở cờ cuối bố nhỉ? 

- Chính xác, con trai ạ. Có khi ta thua trắng ván đầu mà vẫn chiến thắng ở hai ván 
cuối cùng vẫn là thắng đó con trai. 

- Vâng! Nghe lời bố, con cũng để trắng giấy thi môn đầu, dồn sức cho hai môn thi 
cuối vào ngày mai đó bố. 

- Hả??? 
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Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp 

bán lẻ Việt Nam trên thị trường  

trong nước 

Nguyễn Thị Mai Anh - CQ54/32.04 

heo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng cả năm 2018 của Việt Nam ước tính đạt gần 4.395,7 nghìn 

tỷ đồng tăng 11,7% so với năm 2017 là 3.934,2 nghìn tỷ đồng. Trước đó, giai 

đoạn từ 2015 đến 2017, giá trị này tăng so với năm trước từ 10,5 - 10,9%. 

Theo A.T Kearney - một công ty tư vấn hàng đầu về bán lẻ đánh giá thị trường bán lẻ 

Việt Nam lọt top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, trên cả Hồng Kông, Trung 

Quốc, Singapore hay Malaysia. Thị trường bán lẻ Việt Nam có 8 phân khúc chủ yếu 

gồm: Đại siêu thị/Trung tâm phân phối, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm 

phức hợp, siêu thị, siêu thị mini/cửa hàng tiện lợi/cửa hàng chuyên dụng, siêu thị điện 

máy, bán lẻ trực tuyến và bán hàng qua truyền hình. Từ các số liệu trên có thể thấy 

rằng thị trường bán lẻ Việt Nam rất tiềm năng và đang trên đà phát triển mạnh đã mở 

ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước phát triển và nâng cao sức 

cạnh tranh. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội là rất nhiều thách thức đến từ môi 

trường kinh doanh và từ phía các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài mà doanh nghiệp 

trong nước phải đối mặt. 

1. Cơ hội của các doanh nghiệp bán lẻ trong nước 

Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển ổn định, 

tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát đã tạo ra môi 

trường kinh doanh ngày càng thuận lợi. Vì vậy các doanh nghiệp bán lẻ trong nước cần 

phải nắm bắt kịp thời những cơ hội đó để nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc đua khốc 

liệt với các đối thủ đến từ nước ngoài. 

Thứ nhất, theo Tổng cục Dân số, hiện nay Việt Nam có quy mô dân số lớn (hơn 

97,4 triệu người), cơ cấu dân số trẻ (hơn 60% dân số ở độ tuổi 15-64) và mức chi tiêu 

hộ gia đình đều tăng qua từng năm (cụ thể dự báo chi tiêu hộ gia đình tăng trung bình 

10,5%/năm - theo Tổng cục Thống kê). Trong khi tỷ lệ bao phủ của hệ thống bán lẻ ở 

Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực (Việt Nam chỉ đạt 25% tổng mức bán lẻ, 

trong khi ở Philipin là 33%, Thái Lan là 34%, Malaysia là 60%, Singapore là 90%...) - 

T 
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theo Bộ Công Thương. Từ những số liệu trên cho thấy mạng lưới kênh phân phối của 

các doanh nghiệp bán lẻ trong nước còn thưa thớt, chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu 

của người tiêu dùng nhất là trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ổn định và người tiêu 

dùng cũng có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn. Vì vậy, đây là một trong những cơ hội rất 

lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước để mở rộng quy mô, tăng thị phần, tăng độ 

bao phủ trên khắp các phân khúc thị trường và phát triển nhanh chóng. 

Thứ hai, thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng đang thay đổi theo 

hướng có lợi cho thị trường bán lẻ tại Việt Nam phát triển. Cụ thể, người tiêu dùng 

ngày càng có xu hướng ưa thích sự tiện lợi, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và sẵn 

sàng chi trả cho các mặt hàng cao cấp,… dẫn tới các doanh nghiệp trong nước sẽ thấu 

hiểu và nắm bắt được thói quen, tâm lý tiêu dùng của chính người tiêu dùng trong 

nước hơn các doanh nghiệp ngoại. Vì vậy, nếu như các doanh nghiệp bán lẻ trong 

nước biết tận dụng cơ hội đó và kết hợp với nền tảng thương mại điện tử để đa dạng 

hóa mặt hàng, đa dạng hóa các kênh bán hàng và tiện ích giao hàng thì sẽ có thể phát 

triển nhanh và mạnh hơn nữa để giành lại thị phần từ các nhà bán lẻ nước ngoài. 

Thứ ba, người Việt Nam ngày càng có xu hướng và tin dùng vào hàng Việt Nam 

nhiều hơn. Sau 10 năm cuộc vận động 1 “Người Việt Nam ưa tiên dùng hàng Việt Nam” 

đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon 

Co.op cho biết, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, Saigon Co.op đã nâng cấp thành chương trình “Tự hào hàng Việt” với quy mô 

chuyên nghiệp hơn. Nhờ vậy tỷ lệ hàng Việt tại Co.op mart trên toàn quốc chiếm hơn 

90%, riêng tỷ lệ thực phẩm an toàn do DN trong nước sản xuất chiếm trên 95%. Chính 

vì thế, đây là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước cải tiến chất lượng 

để nâng cao vị trí của mình trong lòng người tiêu dùng Việt Nam hơn nữa. 

Thứ tư, mặc dù các kênh bán lẻ hiện đại đang có xu hướng phát triển tích cực 

nhưng kênh bán lẻ truyền thống tại Việt Nam vẫn là một trong những kênh bán lẻ quan 

trọng, góp phần lớn trong tổng mức bán lẻ vì thói quen tiêu dùng của người Việt Nam 

vẫn rất coi trọng chợ truyền thống. Theo số liệu của Bộ Công Thương ước tính đến 

hiện tại (năm 2019) kênh bán lẻ truyền thống đóng góp khoảng 83%, ở lĩnh vực hàng 

hóa tiêu dùng nhanh, trong khi kênh bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 17%. Do đó, việc 

phát triển chợ truyền thống cũng là cơ hội tốt đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở  

Việt Nam trong việc tiếp tục phát huy những gì đang có để nắm chắc thị phần, tăng 

doanh số bán lẻ. 

2. Các thách thức doanh nghiệp trong nước phải đối mặt 

Thứ nhất, sau khi Việt Nam ký các hiệp định như Đối tác tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP), hiệp định thương mại với EU (EVFTA), hình thành Cộng đồng 
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kinh tế ASEAN (AEC), thị trường mở cửa và các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư 

vào Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, về pháp lý, về vay vốn tín dụng 

ngân hàng,… dẫn tới việc các doanh nghiệp ngoại dễ dàng và nhanh chóng gia nhập 

vào thị trường bán lẻ trong nước. Trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, mức thuế và 

phí cao; thủ tục hành chính và các chi phí khác để tiếp cận đất đai khi mở chuỗi siêu 

thị, chi phí xin cấp phép xây dựng, xin cấp phép dựng biển quảng cáo, thuê mặt bằng 

kinh doanh cao do giá bất động sản cao, chỉ có một số ít doanh nghiệp lớn của Việt 

Nam như Sài Gòn Co.op, Vingroup… mới có đủ năng lực để cạnh tranh, giành lại thị 

phần. Điều đó đã tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt giữa doanh nghiệp trong và ngoài 

nước để giành lại thị phần. 

Thứ hai, các doanh nghiệp lớn từ nước ngoài có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng 

liên tục gia tăng sức ép cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ trong nước, đơn cử là Central 

Group từ Thái Lan đã mua lại hệ thống siêu thị BigC, siêu thị điện máy Nguyễn Kim, 

hay việc các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Lotte, Aeon,… ồ 

ạt xâm nhập và thị trường bán lẻ trong nước bằng cách mở hàng loạt các trung tâm 

mua sắm và siêu thị bán lẻ rồi dần dần giảm bớt các mặt hàng của Việt Nam trên kệ 

trưng bày xuống thay bằng các mặt hàng nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở đó, các 

doanh nghiệp ngoại còn tạo ra các rào cản khiến hàng hóa nội địa không thể chen chân 

vào các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn. Dẫn chứng từ việc Big C đã từng "đuổi" Thế 

giới di động ra khỏi hệ thống các siêu thị của mình, tăng chiết khấu đối với những nhà 

cung ứng hàng Việt lên 25 - 30%, con số chiết khấu khiến các doanh nghiệp không thể 

có lãi. Từ đó có thể thấy đây là thách thức rất lớn từ phía các doanh nghiệp ngoại mà 

các nhà bán lẻ trong nước cần phải đối mặt và tìm ra giải pháp phù hợp. 

Thứ ba, thách thức mang tính chủ quan đến từ chính bản thân các doanh nghiệp 

trong nước. Các nhà bán lẻ trong nước hiện vẫn thiếu chiến lược tổng thể và toàn diện, 

thiếu tính liên kết giữa các lực lượng tham gia thị trường, thiếu chiến lược phát triển 

kinh doanh bền vững, tính chuyên nghiệp không cao, gặp khó khăn với hệ thống trang 

thiết bị lạc hậu, kinh nghiệm quản lý và con người còn yếu kém, chưa nắm bắt vận 

dụng được các thành tựu của công nghệ để đáp ứng được xu hướng thương mại điện tử 

để có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các nhà đầu tư nước ngoài từ các tập 

đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia. Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài có lợi 

thế về nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý và hệ thống hoạt động đã được kiểm chứng qua 

nhiều thị trường khác nhau, liên kết chuỗi sản xuất - cung ứng chắc chắn, hàng hóa 

dịch vụ đa dạng và chất lượng bắt kịp xu hướng xính ngoại của người tiêu dùng. Đây 

chính là thách thức lớn nhất mà chính bản thân các nhà bán lẻ trong nước phải tìm 

cách khắc phục để không bị bỏ lại phía sau. Ví dụ, Circle K là một công ty bán lẻ của 
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Mỹ với chuỗi các cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 cùng các mặt hàng rất đa dạng, 

phong phú, hơn nữa hệ thống các cửa hàng bao phủ trên hầu hết các trục đường chính 

của thành phố Hà Nội đáp ứng nhu cầu mua sắm mọi lúc mọi nơi của người tiêu dùng, 

điều đó đã mang đến cho công ty nhanh chóng tăng thị phần. Trong khi đó doanh 

nghiệp trong nước vẫn đang loay hoay tìm trung gian phân phối, tìm các kênh phân 

phối bán lẻ và chưa có sự bứt phá, đổi mới. 

3. Một số giải pháp đề xuất 

Thứ nhất, về phía các doanh nghiệp bán lẻ trong nước, đầu tiên cần phải có 

chiến lược kinh doanh rõ ràng, hợp lý, tiếp đến là cần nâng cao tính chuyên nghiệp, cải 

tiến hệ thống trang thiết bị, nắm bắt vận dụng được các thành tựu của công nghệ và 

cuối cùng là học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý hoạt động doanh nghiệp sao cho thật 

hiệu quả. Để có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước về mẫu mã 

sản phẩm và giá cả cạnh tranh so với doanh nghiệp ngoại. 

Thứ hai, về phía nhà nước cần có thêm những chính sách ưu đãi về vay vốn, 

thuế, phí,… nhằm khích lệ những doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều khó khăn trong 

quá trình mở rộng quy mô, phát triển doanh nghiệp để có đủ khả năng và cùng vạch 

xuất phát cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại đang ồ ạt vào Việt Nam. Cùng với đó, 

Nhà nước cần quy định rõ hơn trong những văn bản quy phạm pháp luật về những việc 

cạnh tranh không lành mạnh, chèn ép doanh nghiệp Việt của doanh nghiệp nước ngoài 

để bảo vệ chính những doanh nghiệp trong nước. 

Như vậy, thị trường bán lẻ ở Việt Nam vẫn là một thị trường rất hấp dẫn đối với 

cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước. Chính vì vậy, để có 

thể tồn tại và đứng vững các doanh nghiệp trong nước cần phải biết nắm bắt các cơ hội 

và vượt qua những khó khăn thách thức. Nếu không tự mình đổi mới, nâng cao chất 

lượng thì dần dần các công ty trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ của Việt Nam sẽ bị 

các đối thủ nước ngoài chiếm lĩnh thị trường. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://cafef.vn/thi-truong-ban-le-viet-nam-tung-duoc-danh-gia-hap-dan-nhat-the-gioi-
sao-de-mat-thi-phan-20160518105651319.chn 

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=720 

https://danso.org/viet-nam/ 

https://congthuong.vn/nguoi-viet-ngay-cang-chuong-hang-viet-95429.html 

https://laodong.vn/thi-truong/ong-lon-nao-dang-chiem-linh-thi-truong-ban-le-viet-nam-
663598.ldo 

https://babuki.vn/cuoc-choi-nganh-ban-le-trong-nam-2019/ 



31 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP      Taäp 08/2019 

  

Tài chính toàn diện ở Việt Nam 

Vũ Thị Thu - CQ56/11.04 

1. Đặt vấn đề 

Tài chính toàn diện được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và 

giảm nghèo bền vững. Những năm gần đây, Tài chính toàn diện đang trở thành vấn đề 

được quan tâm trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu phát triển, hoàn thiện hệ thống tài 

chính hướng tới phát triển bền vững quốc gia. Là một quốc gia đang phát triển, Việt 

Nam luôn chú trọng quan tâm đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời nắm bắt 

sát sao đối với xu thế thế giới. Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ Tài chính toàn diện là gì 

để hiểu tại sao nó lại quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế 

Việt Nam nói riêng hiện nay. 

Tài chính toàn diện (Financial Inclusion) là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù 

hợp và thuận tiện cho mọi cá nhân và tổ chức, đặc biệt đối với có người thu nhập thấp 

hoặc người dễ bị tổn thương nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo 

cơ hội sinh kế, luân chuyển đồng đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. Nói một cách cụ thể hơn là áp dụng các phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt, sử dụng các chính sách vi mô, tạo nhiều cơ hội hơn giúp người dân dễ 

dàng tiếp cận với các dịch vụ của ngân hàng... Tài chính toàn diện là cung cấp tất cả 

các dịch vụ tài chính chính thức như thanh toán, tiết kiệm, chuyển tiền, tín dụng, bảo 

hiểm một cách nhanh gọn và thuận tiện nhất, đồng thời phù hợp với nhu cầu và chi phí 

hợp lí tới tất cả người dân. 

Nắm bắt xu hướng của thế giới, Việt Nam đang dần mở rộng và nâng cao các 

dịch vụ tài chính. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có sự gia tăng 

đáng kể trong số lượng người trưởng thành có tài khoản tại các tổ chức tài chính chính 

thức, từ 21,3% năm 2012 lên 30,9% năm 2014 và tới gần đây nhất năm 2018 đã có 

59% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng ở nước ta, mặc dù số liệu này so với 

các quốc gia như Trung Quốc là 78% và Thái Lan là 79% vẫn còn khá thấp nhưng đây 

cũng là dấu hiệu khả quan cho sự phát triển tài chính toàn diện ở nước ta. Không chỉ 

vậy, cùng với các dịch vụ ngân hàng truyền thống như nhận tiền gửi, chiết khấu 

thương phiếu và cho vay thương mại, thanh toán vẫn đang duy trì thì các dịch vụ ngân 

hàng hiện đại của nước ta cũng ngày càng mở rộng và tiến bộ. Các dịch vụ cho vay, 

cho vay tiêu dùng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, không cần nhiều giấy tờ và chứng 
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từ như trước. Thẻ tín dụng được sử dụng giúp cho việc mua hàng hóa và các dịch vụ 

mua hàng trả sau nhanh gọn hơn. Sự đột phá khi xuất hiện máy rút tiền tự động ATM 

khiến cho việc rút tiền thuận tiện hơn, không phải ra ngân hàng với nhiều thủ tục. 

Đồng thời có thêm rất nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại như dịch vụ ngân hàng tại gia, 

cung cấp dịch vụ môi giới và đầu tư chứng khoán, dịch vụ ủy thác và tư vấn, dịch vụ 

bảo hiểm, bảo lãnh và quản lí đầu tư... 

2. Cơ hội để phát triển tài chính toàn diện 

Nhận thức được tầm quan trọng của Tài chính toàn diện đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội, Chính phủ đã triển khai rất nhiều chính sách hoạt động trong khuôn 

khổ tài chính toàn diện. Tài chính toàn diện cũng trở thành mục tiêu của nước ta tập 

trung và thúc đẩy cho nên có rất nhiều cơ hội đối với sự phát triển tài chính toàn diện 

của nước ta. 

Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy tầm quan trọng của phát triển Tài chính toàn 

diện và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan chủ trì phối hợp với các Bộ, 

ngành liên quan trong việc xây dựng Đề án Chiến lược tổng thể quốc gia về tài chính 

toàn diện. Ngân hàng Nhà nước đã và đang chỉ đạo các Tài chính toàn diện triển khai 

nhiều chương trình, dự án về nâng cấp hạ tầng thanh toán; đẩy mạnh phát triển mạng 

lưới các Tài chính toàn diện vi mô, phát triển thanh toán điện tử. 

Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, công ty viễn thông, công ty Fintech đã 

và đang nhanh chóng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhằm làm tăng khả năng 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người 

tiêu dùng. 

Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số đang ngày càng được chú trọng, khi ở 

Việt Nam có tỉ lệ người dùng internet và thiết bị thông minh tăng nhanh, độ bao phủ 

diện rộng của các thiết bị kĩ thuật số, hiện tại có đến 64 triệu người dùng internet 

chiếm 67% dân số nước ta, tài chính toàn diện sẽ có cơ hội phát triển khi mà các tổ 

chức tín dụng có thể phát triển các kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử như: 

internet banking, thanh toán qua QR trên app, chuyển tiền, thanh toán qua các ứng 

dụng như Zalo Pay, Momo... xóa nhòa các rào cản về không gian và thời gian, cho 

phép cung cấp dịch vụ tài chính với chi phí rẻ hơn, tạo điều kiện cho người nghèo, 

người ở khu vực vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, 

giúp họ cải thiện đời sống... 

Tài chính toàn diện tạo ra nhiều cơ hội giúp người dân đối mặt với những khó 

khăn, áp lực trong cuộc sống đó là hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, các gói 
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bảo hiểm hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ y tế... giúp xóa đói giảm nghèo, giúp người dân có 

cuộc sống ổn định hơn. Tài chính toàn diện còn giúp Chính phủ giảm bớt các chi phí 

không cần thiết trong các chương trình trợ cấp an ninh - xã hội, phòng chống đói 

nghèo thiên tai. 

Thời gian gần đây, nhận thấy tài chính toàn diện là một trong các yếu tố giúp 

hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế toàn diện và bền vững, các quốc gia và tổ chức 

quốc tế lớn đều coi tài chính toàn diện là trọng tâm ưu tiên. Tổ chức Liên Hợp Quốc 

thông qua Quỹ Đầu tư Phát triển Liên Hợp Quốc đã tập trung triển khai một loạt 

chương trình và sáng kiến như: Chương trình Xây dựng mô hình chuyển đổi tài chính 

toàn diện nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực ASEAN giải quyết khó khăn trong 

việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính. Chương trình toàn cầu về Thanh toán 

không dùng tiền mặt nhằm hỗ trợ các quốc gia thúc đẩy thanh toán điện tử trên phạm 

vi toàn quốc, giúp nhiều thành viên trong xã hội có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng 

dịch vụ tài chính - ngân hàng chính thống an toàn, hiệu quả với chi phí thấp hơn. 

Chương trình này tập trung vào 25 quốc gia mà trong đó có Việt Nam với mục tiêu 

thúc đẩy Tài chính toàn diện. 

Các nhà lãnh đạo G20, các chủ nhà APEC và khối ASEAN cũng coi Tài chính 

toàn diện là trọng tâm, ưu tiên trong kế hoạch hành động để phát triển nền kinh tế bền 

vững phát triển nên Việt Nam có vô vàn cơ hội rộng mở đối với vấn đề này. Chính phủ 

và Ngân hàng Nhà nước có thể tham gia các diễn đàn của các tổ chức Liên Hợp Quốc, 

World bank, ADB... để có thêm kinh nghiệm xây dựng chiến lược quốc gia về Tài 

chính toàn diện. Đồng thời với việc là thành viên của các tổ chức kinh tế sẽ giúp Việt 

Nam có lợi thế phối hợp với các đối tác quốc tế trong việc hoàn thiện hệ thống kinh tế 

của nước ta. 

3. Thách thức để phát triển tài chính toàn diện 

Bên cạnh rất nhiều cơ hội có được thì nước ta phải đối mặt với một số khó khăn, 

thách thức đối với việc phát triển Tài chính toàn diện. Đầu tiên, nhận thức về Tài chính 

toàn diện tại Việt Nam chưa được đầy đủ và chưa phổ biến rộng rãi đến mọi người dân 

nhất là những người dân vùng sâu, vùng xa chưa có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện 

đại, chưa có cơ hội sử dụng những dịch vụ tiện ích của Ngân hàng hay bởi thói quen 

dùng những dịch vụ ngân hàng truyền thống đã trở thành một rào cản đối với sự lan 

rộng của Tài chính toàn diện. Thêm nữa, do cơ sở hạ tầng vẫn còn yếu kém, còn nhiều 

trục trặc về cơ sở dữ liệu khiến cho việc sử dụng các dịch vụ tài chính chưa được thuận 

tiện nhất. Chúng ta cũng chưa có cơ quan bảo vệ người dùng, các ngân hàng phải đối 
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mặt với nhiều nguy cơ về việc gian lận tài chính, thất thoát ngân sách, đánh cắp thông 

tin và dữ liệu khách hàng... 

4. Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam 

Thứ nhất, cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ tương thích với nền tảng 

tài chính số, đồng thời có chính sách nâng cao nền tảng nhân sự có khả năng vận hành 

và làm chủ hệ điều hành với cơ sở dữ liệu phức tạp. Sự phát triển của công nghệ là vô 

cùng nhanh chóng vậy nên ta cần nghiên cứu để nâng cấp các dịch vụ ngân hàng trên 

nền tảng điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn... 

Thứ hai, cần rà soát, kiểm tra để hoàn thiện khuôn khổ pháp lí, nâng cao hệ 

thống an ninh, có những chính sách thỏa đáng để đảm bảo an toàn đối với dịch vụ tài 

chính và bảo vệ quyền lợi của người dùng. 

Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về tài chính toàn diện, cần 

truyền thông một cách mạnh mẽ để những người dân ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể 

nắm bắt về tài chính toàn diện. Đồng thời cần phổ cập giáo dục để kiến thức về tài 

chính toàn diện đến với người dân là chính xác nhất. 

Thứ tư, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tạo ra môi trường thuận lợi 

nhất cho Tài chính toàn diện của Việt Nam. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng 

đồng thời tiếp tục tăng cường tham gia vào các chương trình, diễn đàn kinh tế quốc tế 

về tài chính toàn diện, đẩy mạnh hợp tác tài chính toàn diện trong khuôn khổ ASEAN, 

APEC với các đối tác như WB, ADB, UN nhằm huy động và tận dụng nguồn lực, nhân 

lực giúp tài chính toàn diện phát triển thành công tại Việt Nam. 

Tài chính toàn diện nắm giữ một vị trí quan trọng đối với sự phát triển bền vững 

của một quốc gia. Tài chính toàn diện mang lại lợi ích không nhỏ cho xã hội và nền 

kinh tế cho nên chúng ta cần thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện một cách mạnh mẽ 

và hoàn thiện nhất. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/tai-chinh-toan-dien-la-gi-ma-can-phai-thuc-day-

tai-viet-nam-187871.html 

https://voer.edu.vn/m/cac-loai-hinh-dich-vu-ngan-hang/94d93f14 
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Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế (IFRS) vào Việt Nam 

Trịnh Nguyệt Minh - CQ55/22.05 

Trịnh Minh Nguyệt - CQ55/22.04 

rong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, Việt Nam đã ban hành 26 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bằng cách vận dụng có chọn lọc các 

quy định của chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện nền kinh tế và trình 

độ quản lý trong nước. So với giai đoạn chưa có chuẩn mực, VAS được đánh 

giá là bước tiến lớn trong sự nghiệp cải cách kế toán tại Việt Nam, là viên gạch đầu 

tiên trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, góp phần nâng cao tính 

minh bạch, trung thực của Báo cáo tài chính (BCTC). Tuy nhiên, do đã được ban hành 

cách đây hơn 10 năm mà chưa được sửa đổi, bổ sung nên VAS ngày càng bộc lộ nhiều 

hạn chế, một số nội dung chưa phù hợp với các giao dịch của kinh tế thị trường trong 

giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh thị trường vốn phát triển mạnh mẽ, xuất hiện 

nhiều loại công cụ tài chính phức tạp. Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các 

quốc gia trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực quốc gia sang 

Chuẩn mực quốc tế để đảm bảo các doanh nghiệp có một tiếng nói chung phục vụ các 

nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu, vì vậy việc nghiên cứu, áp dụng IFRS sẽ mang lại 

nhiều lợi ích to lớn trên các khía cạnh. 

1. Những lợi ích khi áp dụng IFRS 

Việc áp dụng IFRS tại Việt Nam sẽ đem lại những lợi ích về chất lượng Báo cáo 

tài chính, cụ thể: 

Thứ nhất, chất lượng BCTC của doanh nghiệp sẽ được cải thiện một cách rõ rệt 

thông qua việc nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính minh bạch và khả năng 

so sánh, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người sử dụng báo cáo để đưa ra các 

quyết định quản lý, điều hành và đầu tư. 

Thứ hai, BCTC của doanh nghiệp Việt Nam có thể so sánh được với các doanh 

nghiệp khác trên thế giới. Đồng thời, do IFRS được thừa nhận và áp dụng rộng rãi nên 

sẽ giúp người sử dụng BCTC có thể so sánh tình hình và kết quả tài chính của các 

doanh nghiệp giữa các quốc gia khác nhau một cách dễ dàng hơn do BCTC của các 

công ty được lập dựa trên cùng một hệ thống chuẩn mực nên giúp các doanh nghiệp 

Việt Nam có cơ hội thuận lợi hơn trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế. 

T 
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Thứ ba, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế 

toán, tài chính tạo điều kiện cho việc xuất khẩu lao động có chuyên môn hoặc cung cấp 

dịch vụ kế toán qua biên giới của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài. 

Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

Việt Nam nên sẽ có cơ hội gia tăng mạnh mẽ số lượng các công ty đa quốc gia hoạt 

động tại Việt Nam do các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ giảm bớt chi phí cho việc 

chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam sang báo cáo 

tài chính theo IFRS để hợp nhất với công ty mẹ ở nước ngoài. 

Thứ năm, giúp các tổ chức quốc tế có thêm căn cứ để công nhận kinh tế thị 

trường của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đàm phán quốc tế 

về kinh tế, tài chính. 

Thứ sáu, tạo thuận lợi trong công tác đánh giá, quản lý, giám sát tình hình tài 

chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. 

2. Khó khăn khi áp dụng IFRS 

Bên cạnh những lợi ích mà IFRS mang lại thì khi áp dụng IFRS Việt Nam cũng 

sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Ở Việt Nam, những khó khăn và thách thức khi 

áp dụng IFRS là không nhỏ, bao gồm thị trường hoạt động, vấn đề nội tại của IFRS, hạ 

tầng cơ sở thông tin, rào cản ngôn ngữ, năng lực nguồn nhân sự... 

Thứ nhất, chi phí cho việc áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS): Mặc 

dù IFRS làm tăng tính minh bạch tài chính cho người sử dụng báo cáo tài chính trên 

toàn thế giới, một số doanh nghiệp cho rằng hệ thống kế toán IFRS là quá phức tạp. 

Ngoài ra, đối với một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc đầu tư vào hệ thống kế toán 

IFRS khá tốn kém, bao gồm chi phí đào tạo nhân viên, tuyển chuyên viên kế toán có 

trình độ, cũng như các chi phí nâng cấp công nghệ nhằm hỗ trợ với các tiêu chuẩn báo 

cáo tài chính mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên xem những vấn đề này là bất 

lợi khi hướng đến phát triển kinh doanh lâu dài. 

Thứ hai, một số khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn 

mực kế toán quốc tế IFRS: Nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp không sẵn sàng 

áp dụng IFRS là do những điểm khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam 

(VAS) và chuẩn mực  kế toán quốc tế (IFRS). 

Thứ ba, thiếu quy định hạch toán kế toán cho một số khoản mục trong chuẩn 

mực kế toán Việt Nam: Theo Deloitte, các chuẩn mực kế toán Việt Nam được dựa trên 

chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) được ban hành từ năm 2003 trở về trước và chuẩn 

mực kế toán Việt Nam vẫn chưa thông qua những chuẩn mực kế toán IFRS mới hoặc 

những sửa đổi cho chuẩn mực kế toán IAS. Chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS đã đặt 
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ra những chuẩn mực hạch toán kế toán cho một số hạng mục mà chuẩn mực kế toán 

Việt Nam chưa đặt ra. 

Thứ tư, việc chuyển đổi thuật ngữ kế toán từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng là 

một thách thức. Bên cạnh đó, như các chuẩn mực kế toán IAS, các chuẩn mực báo cáo 

tài chính IFRS cũng có thể được sửa đổi hoặc ngưng áp dụng, do vậy, các doanh 

nghiệp cần phải cập nhật thường xuyên để nắm bắt những thay đổi này. 

Thứ năm, các cơ sở đào tạo (các trường đại học, Hiệp hội Kiểm toán viên hành 

nghề Việt Nam (VACPA) và các đơn vị đào tạo trong nước) tại Việt Nam hiện chưa có 

chương trình đào tạo về IFRS một cách hệ thống. 

Thứ sáu, bản thân cơ quan thuế cũng như các cán bộ thuế cũng chưa nắm rõ về 

các chuẩn mực của IFRS nên khi làm theo IFRS thì chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế 

và lợi nhuận kế toán sẽ ngày càng khác biệt. Do vậy, vẫn còn xảy ra những tranh luận 

giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp khi các cơ quan này nhận được bộ BCTC theo 

IFRS từ phía các doanh nghiệp. 

3. Đề xuất một số kiến nghị 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, việc áp dụng IFRS vào hệ thống kế 

toán của Việt Nam là xu hướng tất yếu, tuy nhiên cần tính đến các tác động bất lợi, các 

trở ngại của việc áp dụng này đến các doanh nghiệp cũng như các rủi ro đối với người 

sử dụng thông tin. Các giải pháp đưa ra bao gồm những giải pháp xuyên suốt trong giai 

đoạn chuẩn bị cho việc chuyển đổi như việc xây dựng một lộ trình phù hợp, nâng cao 

hiệu quả công tác truyền thông, công tác huấn luyện; đến những giải pháp thực hiện 

trong và sau quá trình chuyển đổi, đặc biệt là sự hỗ trợ, tư vấn kịp thời từ hội nghề 

nghiệp và Nhà nước. 

Với các hạn chế tại Việt Nam hiện nay, cần có những giải pháp đưa ra để thực 

hiện tốt việc áp dụng IFRS. Các giải pháp đưa ra bao gồm: 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

tài chính, kế toán. Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

áp dụng IFRS, đào tạo nguồn nhân lực. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Cơ quan Nhà nước, các Hội nghề nghiệp, các 

Tổ chức trong nước và quốc tế. 

- Tuyên truyền về lộ trình, phương án áp dụng IFRS. 

Tài liệu tham khảo: 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về "Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào 
Việt Nam". 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-
quoc-te-tai-viet-nam-va-nhung-yeu-cau-dat-ra-307689.html 
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“Hóa đơn điện tử” -  

Thuận lợi hay khó khăn  

cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

La Anh Thư - CQ55/21.06.CLC 

1. Hóa đơn điện tử là gì? 

Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa do người 

bán lập, ghi nhận. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, 

qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các 

hình thức bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử. Hoá đơn điện tử là 

tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi 

tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biệt là hóa đơn 

điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp 

mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Thực trạng sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 thì các công cụ điện tử được đưa 

vào sử dụng khá rộng rãi và phổ biến ở Việt Nam, hóa đơn điện tử cũng không phải là 

ngoại lệ. Tuy nhiên việc sử dụng hóa đơn giấy vẫn được ưa chuộng bởi tính truyền 

thống và tâm lý sử dụng của các doanh nghiệp. 

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn 

việc sử dụng Hóa đơn điện tử. Theo đó, các doanh nghiệp có 24 tháng để chuyển đổi 

hoàn toàn từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang 

tính chất bắt buộc nên việc doanh nghiệp né tránh chuyển đổi là không thể. Vì vậy các 

doanh nghiệp cũng đang ngày một học hỏi, hoàn thiện và nâng cao trình độ để có thể 

tiếp cận hóa đơn điện tử một cách hiệu quả và chính xác nhất. 

3. Thuận lợi của việc sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam 

hiện nay 

Một là, tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành hóa đơn. Nếu như với hóa đơn giấy, 

các doanh nghiệp thường phải mất khá nhiều thời gian và chi phí cho việc đặt in hóa 
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đơn, vận chuyển, lưu trữ, nhân lực viết hóa đơn… trong khi với hóa đơn điện tử, doanh 

nghiệp chỉ tốn một khoản chi phí cho phần mềm hóa đơn điện tử. Như vậy, theo ước 

tính, chi phí của hóa đơn điện tử chỉ bằng 1/10 so với hóa đơn giấy. 

Hai là, giảm thời gian giao - nhận hóa đơn. Việc xuất hóa đơn giấy hiện nay khá 

phức tạp, kế toán phải kê giấy than lên liên 2 và liên 3 khi viết, viết chính xác các 

thông tin của khách hàng và chuyển hóa đơn cho khách hàng qua đường bưu điện. 

Thông thường, phải mất vài ngày khách hàng mới nhận được hóa đơn. Trong khi đó, 

với hóa đơn điện tử, chỉ cần vài cú nhấp chuột, người mua hàng đã có thể lập tức nhận 

được hóa đơn dù đang ở bất cứ nơi nào có internet. 

Ba là, không lo bị thất lạc hóa đơn. Hóa đơn điện tử được lập trên máy tính và 

cũng sẽ được chuyển cho khách hàng qua internet, trong khi hóa đơn giấy phải được 

gửi qua đường bưu điện hoặc các đơn vị vận chuyển khác. Việc hóa đơn giấy bị thất 

lạc rất dễ rảy xa và gây không ít phiền toái cho cả nhà cung cấp và khách hàng. 

Bốn là, có độ an toàn, chính xác cao. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã xác thực 

của cơ quan thuế. Vì thế, đây là loại hóa đơn không thể làm giả. Đáng chú ý, hóa đơn 

điện tử có độ chính xác rất cao, trong khi viết hóa đơn giấy thường xảy ra sai sót như: 

viết sai tên người mua hàng, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai đơn giá… và việc xử lý sai 

sót trong các trường hợp này thường rất phức tạp và mất thời gian. 

Năm là, không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, khi sử dụng 

hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

vì mọi thông tin đều đã được Tổng cục Thuế lưu trữ qua hệ thống phần mềm. Kế toán 

doanh nghiệp giảm bớt được một đầu mục công việc mỗi quý. 

4. Khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam 

hiện nay 

Các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa “mặn mà” lắm với việc sử dụng hóa đơn 

điện tử. Để được sử dụng hóa đơn điện tử, các đối tượng kể trên phải có đường truyền 

tải thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, 

bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử; có đội ngũ nhân lực đủ trình độ, khả năng khởi 

tạo, doanh nghiệp có chữ ký điện tử; có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với 

phần mềm kế toán… Ngoài ra, doanh nghiệp phải có các quy trình sao lưu, khôi phục, 

lưu trữ dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố. 
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Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì để đáp ứng điều 

kiện trên không hề khó, nhưng đúng là số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử 

chưa nhiều, do tâm lý của cộng đồng doanh nghiệp và tâm lý của khách hàng, người 

tiêu dùng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ vẫn muốn cầm tờ hóa đơn có thực trong tay 

chứ không phải là một file được lưu trữ trên mạng Internet. Ngoài ra, một bộ phận 

doanh nghiệp e ngại sử dụng hóa đơn điện tử bị lộ bí quyết kinh doanh, ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

5. Giải pháp sử dụng hóa đơn điện tử một cách chuyên nghiệp và hiệu quả 

đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

Một là, xây dựng khung pháp lý đầy đủ hơn về hóa đơn điện tử. Mặc dù Nghị 

định số 119/2018-NĐ-CP về hóa đơn điện tử đã được ban hành nhưng vẫn cần rà soát 

và bổ sung quy định về hóa đơn điện tử trong Luật Quản lý thuế, cũng như các quy 

định về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử, tạo được cơ sở dữ liệu về hóa 

đơn của ngành Thuế để ứng dụng quản lý thuế hiện đại. 

Hai là, cần có những biện pháp khuyến khích các đối tượng doanh nghiệp 

chuyển đổi phương thức thanh toán sang hóa đơn điện tử như giảm thủ tục hành chính 

khi sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện khấu trừ trực tiếp tiền thuế thu nhập hoặc ưu 

tiên hoàn thuế GTGT cho những doanh nghiệp tích cực áp dụng hóa đơn điện tử hoặc 

hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp trong việc phát hành hóa đơn điện tử. 

Ba là, cần có lộ trình hợp lý tiến tới áp dụng hóa đơn điện tử một cách bắt buộc. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.hoadonso.net/doanh-nghiep-co-nhieu-loi-ich-khi-su-dung-hoa-don-dien-
tu.html 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/10-van-de-noi-bat-ve-hoa-don-dien-tu-
ma-doanh-nghiep-phai-biet-407.html 

https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/5-loi-ich-bat-ngo-khi-su-dung-hoa-don-dien-tu-
230-16373-article.html 

http://hoadondientu.edu.vn/hoa-don-dien-tu-la-gi/ 
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Nâng cao nhận thức doanh nghiệp  

đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội 

Lê Thị Cúc - CQ54/02.04 

rong xu thế chung hướng tới việc phát triển bền vững như hiện nay, Việt Nam 

cũng không phải một ngoại lệ. Vai trò của các doanh nghiệp ngày càng trở 

nên quan trọng.Trong bối cảnh đó việc thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) là 

một điều vô cùng quan trọng. Đây cũng đang là nội dung được các doanh nghiệp 

hướng tới bởi triển khai tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không những sẽ giúp 

cho doanh nghiệp kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề 

mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội. 

1. CSR là gì? 

CSR là viết tắt của cụm từ “trách nhiệm xã hội”. CSR từ lâu đã là một vấn đề 

được quan tâm tại nhiều quốc gia, đã có nhiều mô hình được đưa ra để mô tả trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong số đó mô hình “Kim tự tháp” của Carrol là phổ 

biến nhất. 

 

T 
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Dựa theo mô hình này thì trách nhiệm xã hội bao gồm: Trách nhiệm kinh tế, 

trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện. 

Trách nhiệm kinh tế: Tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả 

kinh doanh và tăng trưởng là những điều kiện tiên quyết. Điều này là đương nhiên bởi 

DN được thành lập trước hết vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó, DN là một 

thành tố cấu tạo nên xã hội, do vậy chức năng kinh doanh cần được ưu tiên và đặt lên 

hàng đầu. Có thể nói, trách nhiệm kinh tế là yếu tố nền tảng và các trách nhiệm còn lại 

đều phải dựa trên trách nhiệm kinh tế của DN. 

Trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm pháp lý hay còn được gọi là trách nhiệm tuân 

thủ pháp luật chính là một phần của bản cam kết giữa DN và xã hội. Nhà nước có trách 

nhiệm mã hóa những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, xã hội vào các văn bản pháp luật. 

DN dựa trên cơ sở đó sẽ theo đuổi các mục tiêu về kinh tế của mình dựa trên những 

chuẩn mực, quy tắc trong các bộ luật được ban hành. Cùng với trách nhiệm kinh tế, 

trách nhiệm pháp lý là hai bộ phận cơ bản nhất và không thể thiếu đối với CSR. 

Trách nhiệm đạo đức: Là những chuẩn mực, quy tắc được xã hội thừa nhận 

nhưng chưa có mặt trong các văn bản luật. Trên thực tế, những chuẩn mực xã hội luôn 

biến đổi,̀ vì thế những chính sách pháp luật chỉ có thể theo sau trong quá trình biến đổi 

này. Do đó, pháp luật không thể phản ánh hết những đòi hỏi về những quy tắc ứng xử 

của xã hội. Vì vậy, trách nhiệm thực hiện đúng luật pháp là đòi hỏi tối thiểu với DN. 

Ngoài ra, DN cũng phải thực hiện những nghĩa vụ, quy tắc ngoài luật hay chính là 

trách nhiệm đạo đức. Việc thực hiện trách nhiệm đạo đức là tự nguyện đối với mọi DN 

nhưng lại có vai trò trung tâm đối với CSR (ví dụ như: việc thực hiện nghỉ phép có 

lương, chế độ cho nhân công làm thêm ca, uy tín đối với đối tác, quan hệ tốt đối với 

khách hàng...). 

Trách nhiệm từ thiện: Là những hoạt động của DN đã vượt qua sự kỳ vọng của 

xã hội. Ví dụ như: Trao quà cho trẻ mồ côi, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên... 

Trách nhiệm từ thiện khác trách nhiệm đạo đức ở chỗ, DN thực hiện trách nhiệm này 

“hoàn toàn tự nguyện”, không chịu sức ép từ bất kỳ đâu. Nếu DN không thực hiện 

CSR tới mức độ này thì họ vẫn được coi là đã đáp ứng đầy đủ trách nhiệm mà xã hội 

trông đợi. 

2. Nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về thức hiện trách nhiệm xã hội 

Thực tế hiện nay vẫn tồn tại một bộ phận doanh nghiệp Việt Nam chưa thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm xã hội. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được vai trò và tầm 
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quan trọng của CSR nên đã không làm tròn trách nhiệm của mình với xã hội như: xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tiêu dùng, gây ô nhiễm môi 

trường, buôn bán hàng kém chất lượng… Hay như trong vấn đề lạm phát, khi lạm phát 

tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào tăng mạnh, các DN thường có xu hướng tăng giá  

hàng hóa để bảo toàn lợi nhuận. Việc này lại khiến cho lạm phát trở nên trầm trọng 

hơn và càng khiến DN gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.Nếu nhận thức về CSR 

tốt, đây là lúc DN cần lựa chọn giải pháp chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng. Việc 

làm này sẽ giúp DN hạn chế được các hành vi tiêu cực, khám phá ra bức tranh toàn 

cảnh về công việc kinh doanh cốt lõi của mình. 

CSR không phải chủ đề mới ở Việt Nam. Nhiều DN, nhất là các DN xuất khẩu 

sang các thị trường EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ thường xuyên phải đối mặt với những yêu 

cầu báo cáo liên quan đến CSR. Nhiều hội thảo, hội nghị, diễn đàn, khóa học về CSR 

đã được tổ chức. Không ít nghiên cứu do các cá nhân, cơ quan và tổ chức trong nước, 

quốc tế đã được thực hiện và công bố chính thức. Từ năm 2005, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương cùng 

với các Hiệp hội Da giày, Dệt may đã tổ chức trao giải thưởng “Trách nhiệm xã hội 

của DN hướng tới sự phát triển bền vững” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện 

tốt trách nhiệm xã hội của DN trong bối cảnh hội nhập. Hiện nay, nhiều DN ở Việt 

Nam đã nhận thấy rằng, trách nhiệm xã hội của DN là một trong những yêu cầu không 

thể thiếu bởi lẽ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nếu DN không tuân 

thủ trách nhiệm xã hội của mình sẽ không thể tiếp cận được với thị trường thế giới. 

2. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội 

Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội cho các 

doanh nghiệp, đi từ bộ phận lãnh đạo để tạo được hiệu quả và hiệu ứng tốt nhất. Đây 

là việc làm cần thiết, để có hành vi đúng trong việc bảo vệ và giải quyết tốt những 

vấn đề về môi trường, trước hết các DN cần phải có nhận thức đúng đắn, từ đó họ 

mới có thái độ, ý thức tích cực, tự giác trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Việc 

thực hiện trách nhiệm xã hội trước hết cần được xem là một hành vi đạo đức và được 

điều khiển bằng động cơ đạo đức. Đồng thời cũng cần tuyên truyền tốt cho người 

tiêu dùng hiểu về CSR và biết được các lợi ích nhận được khi doanh nghiệp thực 

hiện CSR, để từ đó có đánh giá đúng đắn về các doanh nghiệp, tạo động cơ để doanh 

nghiệp thực hiện CSR. 

Thứ hai, để định hướng cho doanh nghiệp thực hiện CSR thì cần phải có một 

khung pháp lí chặt chẽ, hợp lí và phù hợp để các doanh nghiệp tuân thủ. Bên cạnh các 
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điều luật được quy định bởi chính phủ và các cơ quan chức năng thì các DN cũng cần 

có các tiêu chuẩn đánh giá CSR dưới dạng là những bộ quy tắc ứng xử, thường là do 

các tổ chức phi chính phủ ban hành. Các bộ quy tắc này quy định về xã hội, môi 

trường, lao động và đạo đức giúp các DN thực hiện các tiêu chuẩn cao hơn luật pháp 

quốc gia và phải được giám sát việc thực hiện cũng như kiểm tra độc lập thường 

xuyên. Bên cạnh đó cũng cần đặc biệt chú ý tới việc liên tục sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện luật về môi trường. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về môi trường và bảo 

vệ môi trường chính là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc nâng cao trách nhiệm xã hội 

của các DN trong bảo vệ môi trường 

Thứ ba, bản thân mỗi DN cũng cần nêu ra các tôn chỉ, cam kết cho hoạt động 

của mình và phải thực hiện đúng các cam kết đó. Các điều kiện pháp lý này làm cho 

các DN phải tuân thủ pháp luật để đảm bảo rằng những sản phẩm do DN tạo ra là an 

toàn, đúng cam kết, đồng thời đảm bảo sự phát triển của DN là bền vững và không có 

những tác động tiêu cực về các vấn đề pháp lý. Đồng thời, Chính phủ cần ban hành các 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ các DN thực hiện trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, cần 

quan tâm hỗ trợ các DN kinh doanh hàng nông sản thực, phẩm trong việc thực hiện các 

tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, sản xuất theo công nghệ sạch. 

Thứ tư, Nhà nước cũng nên có các biện pháp khen thưởng các tập thể doanh 

nghiệp thực hiện CSR tốt để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện. Đồng thời 

cũng nên có các biện pháp xử phạt hợp lý và nghiêm khắc đối với các hành vi do 

không thực hiện CSR gây ra như: Sản xuất hàng kém chất lượng gây hại cho sức 

khỏe người dân, xử lý chất thải không đúng quy định gây ảnh hưởng tới môi 

trường,… Các hình thức xử phạt sẽ là lời răn đe và cảnh báo, thúc đẩy doanh nghiệp 

thực hiện tốt CSR. 

 

Tài liệu tham khảo: 

“Doanh nghiệp với ý thức trách nhiệm xã hội” http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-
doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/doanh-nghiep-voi-y-thuc-trach-nhiem-xa-hoi-129558.html 

“Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay” 
http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Chinh-tri-Xa-hoi/Trach-nhiem-xa-
hoi-cua-doanh-nghiep-va-thuc-tien-van-dung-o-Viet-Nam-hien-nay-688.html 
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Tác động của giá điện đến tiêu dùng  

của sinh viên Hà Nội 
Trần Hạnh Dung 

Lớp K901 - Chương trình đào tạo quốc tế liên kết Đại học Toulon và Học viện Tài chính 

Dương Thị Thu Giang 

Lớp K902 - Chương trình đào tạo quốc tế liên kết Đại học Toulon và Học viện Tài chính 

1. Thực trạng giá điện của Việt Nam 

Ở Việt Nam thị trường điện được quản lý và điều tiết bởi Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt thông qua các 

chính sách, quy định đối với ngành điện; Bộ Công Thương xây dựng các sáng kiến đổi 

mới, phát triển điện quốc gia và quản lý các chương trình hiệu quả năng lượng cũng 

như đánh giá, xác nhận điều chỉnh giá bán lẻ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp và 

phân bổ nguồn lực cho các dự án năng lượng. Bộ Tài chính có thẩm quyền trong việc 

đánh thuế đối với các hoạt động năng lượng cùng với Bộ Công Thương; Bộ Tài chính 

ban hành hướng dẫn chi tiêu trong xây dựng, đánh giá, công khai và sửa đổi các kế 

hoạch phát triển điện; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 

xây dựng và giám sát việc thực hiện các kế hoạch phát triển điện tại địa phương đã 

được phê duyệt. 

Ngành điện ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới gồm 3 khâu: 

sản xuất điện - truyền tải điện - phân phối và bán lẻ điện. 

Về khâu sản xuất, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có Quyết định 

số 108/QĐ-ĐTĐL (ngày 27/12/2018) ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị 

trường điện trong năm 2019 với 91 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, 24 

nhà máy gián tiếp tham gia thị trường điện và 10 nhà máy dự kiến trực tiếp tham gia thị 

trường điện bao gồm: Nhà máy Thủy điện Chi Khê, Đa Nhim mở rộng, Hồi Xuân, Sông 

Giang 2, Thác Mơ mở rộng, Thượng Kon Tum và các nhà máy nhiệt điện: Duyên Hải 3 

mở rộng, Nghi Sơn 1, Thăng Long và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Ở Việt Nam các nhà máy 

sản xuất điện tập trung vào 4 nhóm: nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thủy điện và dầu. 

Tính đến cuối tháng 9/2018, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 47.900 

MW, trong đó cơ cấu các các nguồn sản xuất điện: nhiệt điện than 36%, nhiệt điện khí 

25%, thủy điện chiếm 36%, dầu 1%, điện nhập khẩu từ Lào, Trung Quốc (2%). 
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Về khâu truyển tải điện, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đảm nhận. 

Tháng 7/2018, EVNNPT quản lý vận hành tổng số 24.423 km đường dây (bao gồm 

7.503km đường dây 500kV và 16.920km đường dây 220kV), tăng 2.22 lần so với ngày 

đầu thành lập Tổng công ty; quản lý vận hành 142 trạm biến áp (gồm 28 trạm biến áp 

500kV và 114 trạm biến áp 220kV) với tổng dung lượng máy biến áp là 82.438 MVA, 

tăng 2.29 lần về số trạm biến áp và tăng 3.72 lần về tổng dung lượng so với ngày đầu 

thành lập. Hệ thống truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố 

trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công 

nghệ ngày càng hiện đại như dây nhiều mạng, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220kV, 

trạm GIS 220kV, trạm biến áp không người trực, hệ thống điểu kiển tích hợp bằng 

máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA... 

Về mạng phân phối điện, Thủ tướng cho phép thành lập 5 tổng công ty quản lý 

phân phối điện, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bao gồm: Tổng công ty 

Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Tổng công ty Điện lực Miền 

Trung, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP.HCM 

và hoạt động theo quy mô công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty 

TNHH một thành viên. 

Biểu đồ 1: Điện năng tiêu thụ của 15 quốc gia khu vực châu Á năm 2018 

Đơn vị: Tỷ kWh 

 

Nguồn:  https://www.indexmundi.com/map/?v=81&r=as&l=en 
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Bảng  1: Thống kê mô tả số liệu điện năng tiêu thụ  

15 quốc gia khu vực châu Á 

Mean 173.2667 

Standard Error 29.81953 

Median 134 

Minimum 54 

Maximum 497 

Sum 2599 

Count 15 

Như vậy điện năng sử dụng ở Việt Nam trung bình là 134 tỉ kWh bằng khoảng 3/5 

lần so với trung bình của 15 nước (173.2667 tỉ kWh) gấp khoảng 2.5 lần so với Kuwait - 

đất nước có lượng điện tiêu thụ nhỏ nhất và bằng khoảng 1/4 lần so với Brunei - đất 

nước có lượng điện tiêu thụ lớn nhất. Việt Nam có lượng tiêu thụ điện đứng ở mức trung 

bình so với các quốc gia châu Á nhưng là một trong những quốc gia có tốc độ tăng 

trưởng sản xuất và sử dụng năng lượng nói chung và điện năng nói riêng cao nhất khu 

vực Đông Nam Á. Sự tăng trưởng tiêu thụ điện năng có vai trò quan trọng và gắn liền 

với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. 

Tháng 3/2019, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và 

quy định giá bán điện theo đó mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa 

bao gồm thuế giá trị gia tăng) và bình quân tăng 8.36%, áp dụng từ ngày 20/3/2019. 

Biểu đồ 2: Giá bán lẻ sinh hoạt điện của Việt Nam từ 20/3/2019 

 

Nguồn: https://ohman.vn/nguoi-dan-khon-don-truoc-gia-dien-sinh-hoat-tang-cao-54251.html 

EVN cho rằng việc điều chỉnh giá điện làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn 

tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước ít nhất trên 35%. Còn 
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theo tính toán của người dân một hộ tiêu thụ dưới 200 kWh thì khi dùng vượt lên trên 

300 kWh hóa đơn tiền điện sẽ tăng thêm 25%; vượt trên 400 kWh thì tiền điện phải trả 

tăng thêm 40%. Theo Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4, chỉ số CPI tháng 4 tăng 

0,3% so với tháng trước trong đó việc tăng giá điện khiến chỉ số sinh hoạt tăng 1,8%1. 

Ở Hà Nội có trên 46% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức điện năng sử 

dụng tháng 4/2019 tăng trên 1,5 lần so với tháng 3/2019, tỷ lệ này tại TP Hồ Chí Minh 

là trên 37%. Có 500 nghìn khách hàng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có tiền điện tăng 

gấp đôi trở lên, hơn 1,3 triệu tăng từ 1,5 - 2 lần so với tháng trước2. 

Có thể thấy việc Chính phủ tăng giá điện đã ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền 

kinh tế và đặc biệt là đời sống của người dân. Tại Hà Nội, mặc dù Tổng công ty Điện 

lực thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát và ký cam 

kết với 13.543 khách hàng có nhà cho thuê thu tiền điện đúng giá quy định, song thực 

tế có nơi người cho thuê phải trả đến 5.000 đồng/kWh. Hiện nay Hà Nội là nơi có 

nhiều trường đại học lớn, số lượng sinh viên thuê trọ là phổ biến vì vậy nhóm tác giả 

đề cập đến một khía cạnh đó là tác động của việc tăng giá điện đến đời sống của sinh 

viên thuê trọ ở khu vực Hà Nội. 

2. Tác động của việc tăng giá điện đến tiêu dùng của sinh viên Hà Nội 

Nhóm tác giả thực hiện điều tra tiêu dùng cho điện sinh hoạt dựa trên số tiền chi 

trả cho điện tháng 3 và tháng 4 năm 2019 của 200 cá nhân. 

Việc lựa chọn thời điểm tháng 3 và tháng 4, trên thực tế đây là thời điểm chưa có 

sự khác biệt về thời tiết nhiều, hơn nữa năm 2019 mùa xuân kéo dài bất thường nên giả 

thiết số điện sử dụng chưa có nhiều biến động. 

Bảng 2: Thống kê mô tả tiêu dùng điện tháng 3, 4 năm 2019 của 200 sinh viên 

Đơn vị: Nghìn đồng 

Tháng 3 Tháng 4 

Mean 339.56426 413.1343 

Standard Error 14.880275 16.39426 

Median 252590 378000 

Mode 180000 500000 

Minimum 40.5 39.346 

Maximum 1100 1210 

Sum 67912.852 82626.866 

Count 200 200 

Nguồn: Nhóm tác giả điều tra và tính toán. 

                                                 
1 https://tuoitre.vn/hoa-don-tien-dien-tang-it-nhat-35-20190430090800588.htm 
2 https://tintuconline.com.vn/thi-truong/500-ngan-ho-tien-dien-tang-gap-doi-loi-chinh-thuc-tu-evn-n-390495.html 



49 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

CAÙC VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ  Taäp 08/2019 

  

Như vậy, mức giá điện thấp nhất giữa tháng 3 và tháng 4 không có sự chênh lệch 

quá lớn (tháng 3 là 40.5 nghìn đồng và tháng 4 là 39.346 nghìn đồng), tuy nhiên đối 

với mức giá điện cao nhất giữa tháng 3 và tháng 4 có sự chênh lệch đáng kể lên đến 

110 nghìn đồng (tháng 3 là 1100 nghìn đồng và tháng 4 là 1210 nghìn đồng) 

Trung bình tiền điện tháng 4 là 413.1343 nghìn đồng tăng khoảng 70 nghìn đồng 

so với tháng 3 là 339.56426 đồng. Như vậy trung bình chi tiêu dùng cho điện sinh hoạt 

tháng 4 đã tăng khoảng 21% so với tháng 3. 

Sử dụng ước lượng khoảng với mức ý nghĩa 95% trung bình tiêu dùng điện 

tháng 3 khoảng từ 310.25012 nghìn đồng đến 368.8784 nghìn đồng, đối với tháng 4 

khoảng 380.83763 đồng đến 445.43103 đồng và sự khác biệt về trung bình tiêu dùng 

điện giữa tháng 3 và tháng 4 là có ý nghĩa thống kê. 

3. Kết luận 

Có thể thấy việc tăng giá điện tháng 3/2019 trung bình là 8.36%/kWh, song thực 

tế tiêu dùng cho điện sinh hoạt của sinh viên ở trọ tại Hà Nội tăng đến 21%/tháng, với 

số tiền trung bình tăng khoảng 70 nghìn đồng/tháng. Mặc dù việc tăng chi tiêu điện 

sinh hoạt của sinh viên trung bình là 21% tương đương 70 nghìn đồng/tháng là thấp so 

với mức tăng của các hộ gia đình (ít nhất là 35%), song sự tăng giá điện đã đem lại 

khác biệt về chi tiêu cho tiêu dùng điện sinh hoạt của sinh viên. Với mức trung bình 70 

nghìn đồng tăng trên mức tổng chi tiêu sinh hoạt khoảng 2-3 triệu/tháng (khoảng từ 

2.3%-3.5% tổng chi tiêu) có thể là không lớn nhưng việc tăng giá điện cùng với sự 

tăng giá của các mặt hàng khác đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với các gia đình có sinh 

viên trọ học ở Hà Nội. 

Bài viết trong khuôn khổ ứng dụng kiến thức cơ bản về xác suất thống kê vào 

một vấn đề thời sự. Xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã hướng dẫn và khích lệ 

để nhóm tác giả có thể hoàn thành được bài viết này. 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Du-kien-se-co-them-10-nha-may-truc-tiep-tham-gia-
thi-truong-dien-nam-2019-2-10-23016.aspx 

http://www.npt.com.vn/Pages/npt-luoitruyentaidien-nptstatic-22-nptsite-2.html 

https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tang-gia-dien-2019-Hieu-sao-cho-dung-6-12-
23607.aspx 

https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/quyet-dinh-281-qd-bct-bo-cong-thuong-170775-
d1.html 
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M&A và những hệ lụy 

Đậu Thị Nguyệt - CQ54/11.09 

rong những năm gần đây, thị trường Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt 

thương vụ M&A đình đám như Kido thâu tóm 65% dầu thực vật Tường An, 

Holcim Việt Nam về tay SCCC, VIB thâu tóm ngân hàng ngoại CBA,… và 

mới đây nhất là Grab mua lại Uber tại thị trường Đông Nam Á. 

1. M&A là gì? 

M&A là viết tắt của 2 cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). 

Hoạt động M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình 

thức sáp nhập hay mua lại 1 phần (số cổ phần) hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác. Mục 

đích của một thương vụ M&A không đơn thuần chỉ là sở hữu cổ phần, mà nhằm mục 

đích tham gia và quyết định các vấn đề quan trọng, tác động đến hoạt động kinh 

doanh, hoạt động quản trị của doanh nghiệp bị sáp nhập/mua lại. 

Mergers (Sáp nhập) là sự liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng quy mô và cho 

ra đời một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới. Toàn bộ tài sản, lợi ích chung, 

quyền hay nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập hay bị mua lại sẽ “về tay” doanh 

nghiệp sáp nhập. 

Acquisitions (Mua lại) là hình thức một doanh nghiệp lớn sẽ mua lại những 

doanh nghiệp nhỏ và yếu hơn và doanh nghiệp mua vẫn giữ tư cách pháp nhân cũ. 

Doanh nghiệp mua lại được quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp được mua. 

Các vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp của Việt Nam cho các “đại gia” nước 

ngoài đang bùng nổ ở nước ta những năm gần đây, nhưng thực tế đây chính là tình 

trạng các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đang dần thâu tóm các doanh nghiệp lớn 

của Việt Nam để độc chiếm thương mại. 

2. M&A tại Việt Nam 

Trường hợp điển hình về câu chuyện thương hiệu Việt bị thâu tóm được nhiều 

người đề cập là thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan của Việt Nam rất quen thuộc, với 

thị phần lên tới 70% vào những năm 1993 - 1994, nhưng sau đó đã bán cho Colgate 

Palmolive (một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về sản xuất, phân phối và cung cấp 

các sản phẩm như xà phòng, chất tẩy rửa và các sản phẩm vệ sinh răng miệng) với giá 

3 triệu USD. Cùng với Dạ Lan là thương hiệu kem đánh răng P/S vốn cũng hoàn toàn 

T 
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thuần Việt, nhưng hiện nay đã bị thâu tóm (thông qua chiêu bài liên doanh rồi thua lỗ) 

bởi Unilever - một tập đoàn hàng tiêu dùng đa nhãn hiệu của Anh và Hà Lan, bắt đầu 

thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 1995. 

Tình trạng thương hiệu Việt bị thâu tóm, đành phải “cầm lòng bán mình” tưởng 

đã lùi xa nhưng vài năm gần đây có xu hướng bùng nổ dữ dội. Trước đây, tình trạng 

thâu tóm, chuyển nhượng chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực đồ uống, thực phẩm nhưng 

hiện nay, theo các chuyên gia kinh tế, lại đang diễn ra ở rất nhiều lĩnh vực, sản phẩm 

hàng hóa - dịch vụ… Những cái tên mà người tiêu dùng Việt Nam đã rất quen thuộc 

như nước giải khát Tribeco, Diana, Kinh Đô, Phở 24, xi-măng Holcim… trên thực tế 

đã thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, thương hiệu nước giải khát 

Tribeco của Việt Nam đã bị Uni-President (của Đài Loan) thâu tóm. Ngay cả “Phở 24” 

(đã có tiếng ở nhiều quốc gia) của thương gia Lý Quý Trung cũng đã đem bán cho 

Công ty Việt Thái quốc tế (sở hữu thương hiệu Highlands Coffee tại Việt Nam) vào 

tháng 11/2011 với giá 20 triệu USD, sau đó công ty này bán lại 50% cổ phần của Phở 

24 cho thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng của Philippines. 

Cách đây 5 năm, Chủ tịch Tập đoàn SCG (Thái Lan) từng tuyên bố sẽ chi 5 - 6 tỷ 

USD cho hoạt động M&A tại Việt Nam đến năm 2020. Cách đây hơn một năm, SCG 

đã rót vốn mua cổ phần tại 7 doanh nghiệp nhựa hàng đầu của Việt Nam. Mới đây, 

Công ty Nawaplastic Industries thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan) tiếp tục mua thêm cổ 

phiếu mới được công bố của một thương hiệu Việt lâu năm là Công ty cổ phần Nhựa 

Bình Minh trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vào tháng 4/2018 và sở 

hữu hơn 41 triệu cổ phiếu, tương đương 50,12% vốn tại nhựa Bình Minh. Cũng là một 

“đại gia” đến từ Thái Lan, thương vụ mua bán - sáp nhập đình đám nhất trong năm 

2018 đối với doanh nghiệp Việt Nam là việc Tập đoàn bia của Thái Lan (ThaiBev) đã 

thâu tóm một doanh nghiệp nội địa lớn nhất Việt Nam trong ngành bia rượu và đang 

chiếm 40% thị phần bia trong nước là Sabeco. Để thực hiện được tham vọng này, cuối 

năm ngoái, Công ty Vietnam Beverage (dưới quyền điều hành của tỷ phú Charoen 

Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBev) đã bỏ ra gần 5 tỷ 

USD để mua cổ phần của Sabeco và hiện đang nắm 53,59% vốn điều lệ của Sabeco. 

Trong lĩnh vực thị trường bán lẻ, các đại gia của Thái Lan cũng đang lộ rõ tham vọng 

thâu tóm thị trường Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Central Group, một tập đoàn bán 

lẻ của Thái Lan, thuộc sở hữu của gia tộc tỷ phú Chirathivat. Cách đây 2 năm, tập đoàn 

này đã mua lại toàn bộ hệ thống 33 siêu thị, trung tâm thương mại BigC Việt Nam với 

giá 1,14 tỷ USD và cũng mua luôn 49% cổ phần của chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn 

Kim của Việt Nam. Đến nay, Central Group đã thiết lập tại Việt Nam 4 trung tâm 

thương mại, 27 cửa hàng thể thao, 30 cửa hàng thời trang, 21 trung tâm bán lẻ điện 

máy, 1 kênh thương mại điện tử và 13 siêu thị. 
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Lâu nay, chúng ta thường nói tới chuyện nhiều doanh nghiệp bán “lúa non”, 

nhưng đang có tình trạng nhiều thương hiệu Việt bắt đầu lớn mạnh, được người tiêu 

dùng tin cậy là bắt đầu chuyển nhượng lại cho các “đại gia” nước ngoài (thông qua chủ 

động sáp nhập hoặc bị thâu tóm), giống như chỉ đợi “lúa già là bán”, trong khi để xây 

dựng được một thương hiệu là rất lâu và rất khó khăn.: 

Năm 2017, tại CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM, Vinamilk), SCIC tiếp tục triển 

khai thoái 3,33% vốn.Và Platium Victory Pte. Ltd, quỹ đầu tư thuộc sở hữu 100% của 

Jardine Cycle & Carriage - đơn vị thành viên của Tập đoàn châu Á khổng lồ Jardine 

Matheson đã bỏ ra gần 9.000 tỷ đồng để mua lượng cổ phần trên. Ngay sau đó, tập đoàn 

này cũng liên tục mua vào cổ phiếu Vinamilk ngoài thị trường và nâng sở hữu lên 10% 

vốn, trở thành cổ đông ngoại lớn thứ 2 tại Vinamilk sau Fraser &Neave (nắm 18,7% 

vốn) tạo thế đối trọng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát doanh nghiệp sữa lớn nhất 

Việt Nam. Vinamilk là một doanh nghiệp hấp dẫn không chỉ vì giá cả, tăng trưởng lợi 

nhuận, chất lượng quản lý và quản trị doanh nghiệp mà còn nhờ tiềm năng thị trường. 

Theo đánh giá của Mark Mobius, tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam chỉ là 16 

lít/năm thấp hơn rất nhiều so với mức 100 lít ở Mỹ và 30 lít ở Trung Quốc. 

FPT đã tiến hành bán cổ phần tại FPT Trading trong lộ trình tái cấu trúc công ty 

nhằm tập trung phát triển mảng kinh doanh cốt lõi. Năm 2017, FPT đã bán 49% vốn 

FPT Trading cho Tập đoàn công nghệ Đài Loan Synnex với giá 38 triệu USD. Cùng 

với việc bán vốn FPT Trading, FPT cũng đã bán 35% cổ phần của FPT Digital Retail 

cho các nhà đầu tư ngoại như VinaCapital và Dragon Capital - đơn vị hiện nắm khoảng 

30% vốn. Giá trị của thương vụ không được tiết lộ, tuy nhiên VinaCapital cho biết họ 

đã đầu tư 11 triệu USD. Kế hoạch rút khỏi FPT Trading và FPT Digital Retail đã được 

khởi động từ năm 2015, FPT cho biết số tiền thu từ việc thoái vốn sẽ được sử dụng đầu 

tư vào lĩnh vực viễn thông. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 

hiện sở hữu hơn 50% vốn của FPT Telecom. FPT cho biết, công ty sẽ nâng sở hữu tại 

FPT Telecom để kiểm soát sau khi Chính phủ thoái vốn. 

Dù không phải là doanh nghiệp Việt Nam tuy nhiên thương vụ chuyển giao hệ 

thống giữa ANZ và Shinhan cũng là thương vụ nổi bật trong năm qua. Tháng 4/2017, 

ANZ công bố bán chuỗi hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho ngân hàng Shinhan của 

Hàn Quốc. Thương vụ bao gồm tất cả tám chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh. Giá trị của thương vụ không được tiết lộ, nhưng ANZ cho biết bộ phận bán lẻ 

đang có khối tài sản cho vay trị giá 320 triệu USD và khoản tiền gửi chuẩn A khoảng 

800 triệu USD. Cũng trong năm 2017, ngân hàng Commonwealth Bank của Australia 

đã bán chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh cho VIB, HSBC đang có dự định thoái 

vốn khỏi Techcombank, và Standard Charter cũng có ý định tương tự tại Ngân hàng 

Á Châu (ACB). 
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3. Các Hệ lụy của M&A 

Những thương vụ M&A nói trên có những thương vụ do mục đích của họ là 

cùng nhau hợp tác phát triển nhưng cũng có những thương vụ là do bất đắc dĩ, bị nuốt 

chửng, thâu tóm, bị các doanh nghiệp khác mạnh hơn lấn áp thị phần. Vậy M&A gây 

ra những hệ lụy gì cho DN Việt Nam. 

Thứ nhất, sức ép về chỉ tiêu lợi nhuận sau M&A là rất lớn do các thương vụ 

M&A thường có giá mua lại cao hơn rất nhiều giá trị sổ sách, dẫn tới việc doanh 

nghiệp phải ghi nhận khoản lợi thế thương mại lớn, từ đó áp lực về chỉ tiêu lợi nhuận 

sau M&A là rất lớn. 

Thứ hai, thị phần cũng như các kênh phân phối, đặc biệt là đối với các siêu thị 

bán lẻ bị chi phối bởi các DN nước ngoài từ đó làm cho hàng hóa và các sản phẩm 

trong nước khó lưu thông vào các DN này và nếu được lưu thông vào cũng sẽ bị đánh 

thuế cao. Điều này làm cho hàng ngoại có cơ hội tràn vào trong nước nhiều hơn gây ra 

tổn thất cho nền sản xuất trong nước. 

Thứ ba, vấn nạn chuyển giá sau M&A sẽ gây thất thoát nguồn thu lớn cho NSNN 

từ đó gây ra nhiều bất lợi cho các DN trong nước, khó có cơ hội cạnh tranh hơn. 

Thứ tư, sự hòa nhập về văn hóa công ty, nguồn lực nhân sự, hệ thống quản lý, hệ 

thống chia sẻ thông tin, phương pháp, chính sách kế toán, tài chính luôn luôn là phần 

khó khăn nhất sau khi hoàn thành giao dịch M&A. Nhất là đối với đội ngũ nhân viên, 

những người không tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giao dịch, họ không biết 

hoặc biết rất ít thông tin về vai trò của họ trong công ty giai đoạn hậu M&A. Theo thống 

kê thì 40% số vụ M&A, bên mua không có một kế hoạch hiệu quả trong việc hòa nhập 

hai công  ty, mà nhiều khi mặc dù đã có kế hoạch, nhưng trên thực tế họ đã không thực 

hiện theo kế hoạch định trước vì nhiều lý do. Hậu quả của việc kém hiệu quả trong quá 

trình chuyển đổi dẫn đến bên mua không có khả năng nâng cao giá trị cho thương vụ, 

thậm chí mất thời gian để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đoạn hậu M&A và 

trong một số trường hợp đã dẫn đến tranh chấp cần sự phán xét của tòa án. 

 

Tài liệu tham khảo: 

https://marketingai.admicro.vn/ma-la-gi/ 

https://news.zing.vn/mat-trai-cua-cac-thuong-vu-m-a-viet-post498551.html 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/suc-ep-loi-nhuan-
phia-sau-cac-thuong-vu-ma-119537.html 
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Cho vay ngang hàng tại Trung Quốc  

và kinh nghiệm cho Việt Nam 

Lê Thị Huyền - CQ55/08.03 

ột dịch vụ tài chính mới ra đời cùng với thời đại công nghệ số đã có thể 

khắc phục một số hạn chế của cho vay truyền thống, mở ra cơ hội vay vốn 

cho những chủ thể chưa đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của các ngân hàng 

thương mại, đó là cho vay ngang hàng. Cho vay ngang hàng bắt đầu ở Trung Quốc từ 

khá sớm và đã xuất hiện ở Việt Nam từ 2 năm trở lại đây. Để hoạt động cho vay ngang 

hàng phát triển hiệu quả, phát huy được những mặt tích cực, Việt Nam cần học hỏi 

kinh nghiệm từ các nước đi trước trên thế giới, đặc biệt là những thành tựu và rủi ro 

của mô hình ở Trung Quốc. 

1. Cho vay ngang hàng là gì? 

Cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer lending viết tắt là P2P) hình thức ứng dụng 

thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, được thiết kế và xây dựng trên nền 

tảng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay (nhà đầu tư) mà 

không thông qua trung gian tài chính. Mô hình cho vay ngang hàng ra đời vào năm 

2005 tại Anh và trở nên phổ biến nhanh chóng trên toàn cầu cùng với thời đại công 

nghệ số đã tạo ra một kênh cung ứng vốn hoàn toàn mới trên thị trường và góp phần 

thúc đẩy tài chính toàn diện phát triển. Theo đó, doanh nghiệp (DN) cho vay ngang 

hàng cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến để người vay kết nối trực tiếp vay mượn 

với người cho vay. Toàn bộ hoạt động vay, trả nợ (gốc, lãi) giữa người vay và người 

cho vay được thực hiện trên nền tảng giao dịch trực tuyến ghi nhận và lưu trữ bằng các 

bảng điện tử, số hoá. 

2. Những lợi thế và hạn chế của cho vay ngang hàng 

Lợi thế 

Thứ nhất, thủ tục nhanh chóng và đơn giản, phù hợp với các tổ chức cá nhân có 

quy mô nhỏ, thu nhập thấp, chỉ cần món vay nhỏ hoặc thời hạn ngắn. 

Thứ hai, giúp người có nhu cầu vay tiền từ nhà đầu tư mà không cần qua tổ chức 

tài chính trung gian. Phương thức này hoàn toàn khác với mô hình vay truyền thống 

M 
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bằng việc kết nối người có vốn và người cần vốn thông qua nền tảng trực tuyến mới 

cùng hệ thống công nghệ tài chính tiên tiến. 

Thứ ba, mức độ minh bạch thông tin cao, người cho vay được trực tiếp tham 

chiếu các thông tin liên quan đến người cho vay kể cả trước khi cho vay và giám sát 

mục đích sử dụng tiền vay. 

Thứ tư, chi phí hoạt động thấp do các giao dịch đều được thực hiện trực tuyến 

một cách nhanh chóng với bộ máy quản lý gọn nhẹ, ít tốn kém. 

Hạn chế 

Thứ nhất, ở khá nhiều nước cho vay ngang hàng vẫn nằm trong khoảng hở pháp 

lý chưa được lấp đầy. Một số nước chưa công nhận tính pháp lý của cho vay ngang 

hàng cũng như một vài hình thức huy động và tài trợ vốn cộng đồng khác. Do vậy, nhà 

cung cấp dịch vụ có thể đối mặt với rủi ro bị cấm hoạt động hoặc hạn chế hoạt động. 

Thứ hai, hoạt động P2P được thực hiện tự động hoá nhờ công nghệ hiện đại và 

dựa vào niềm tin, do đó thông tin cá nhân của các bên tham gia có thể bị đánh cắp do 

lỗ hổng bảo mật, hệ thống lưu trữ thông tin có thể bị mất quyền kiểm soát do bị đánh 

sập bởi các tin tặc. 

Thứ ba, hoạt động cho vay ngang hàng chưa được quản lý giám sát chặt chẽ của 

các cơ quan nhà nước dễ dẫn đến nhiều biến tướng như lừa đảo, cho vay với lãi suất 

cao như hoạt động tín dụng đen… gây ra nhiều hệ luỵ kinh tế và xã hội khó lường. 

3. Kinh nghiệm từ cho vay ngang hàng tại Trung Quốc 

Trung Quốc (TQ) được biết đến là quốc gia đầu tiên ở châu Á phát triển mô hình 

cho vay ngang hàng vào năm 2007. Phát triển sớm nên thị trường cho vay ngang hàng 

của TQ đã phát triển vượt bậc trên mọi khía cạnh, từ số lượng nhà đầu tư, đến nền tảng 

cho vay và lợi nhuận kinh doanh. Các công ty P2P đã phát triển ồ ạt trong bối cảnh 

nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ ở TQ không thể vay vốn ngân hàng do 

thiếu một hệ thống đánh giá điểm tín dụng rộng rãi và đầy đủ. Năm 2015, sau khi bong 

bóng thị trường chứng khoán bị vỡ, nền tảng cho vay ngang hàng được xem là kênh 

đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư nên số công ty P2P ở nước này lên tới con số 3.500. 

Tính đến cuối năm 2017, có hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ được cho vay từ các tổ chức 

P2P. Theo báo cáo của Hiệp hội Tài chính Internet Quốc gia Trung Quốc, đến tháng 

6/2018 có khoảng 50 triệu người dùng tham gia vào nền tảng cho vay ngân hàng của 

nước này, với tổng dư nợ lên đến 1.300 tỷ nhân dân tệ (tương đương 192 tỷ USD), lãi 
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suất trung bình của các  khoản vay này là 10,2%. Tỷ lệ lãi suất mặc định được quy 

định từ mức 0% trên các nền tảng tốt nhất cho đến 35% trên các nền tảng rủi ro nhất. 

Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh chóng cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Sau một 

thời gian bùng nổ, nay TQ đã có rất nhiều DN cho vay ngang hàng sụp đổ bởi nhiều 

DN lợi dụng hoạt động này để lừa các nhà đầu tư. Thống kê cho thấy, có tới hơn 95% 

các dự án P2P ở nước này là giả mạo. Theo Nikkei, trong năm 2018, số lượng các công 

ty cho vay ngang hàng tại TQ giảm 25%, xuống còn hơn 1.000 công ty. Reuters cũng 

dẫn nguồn tin cho biết, Dianrong - một trong những công ty cho vay ngang hàng lớn 

nhất Trung Quốc đang chuẩn bị đóng cửa 60/90 chi nhánh. Thị trường cũng ghi nhận 

việc Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan và Credit Suisse đã đồng loạt huỷ bỏ thoả 

thuận làm bảo lãnh cho các công ty P2P của TQ do lo ngại về tương lai đầy bất ổn của 

loại hình này. 

Trước những rủi ro như vậy, tháng 8/2016 Chính phủ Trung Quốc đã quy định 

các biện pháp tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh của các trung gian thông tin cho 

vay ngang hàng. Tháng 12/2017, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ủy ban Quản 

lý Ngân hàng Trung Quốc cũng ban hành các quy định mới đối với hoạt động P2P. 

Các quy định quản lý được đưa ra đã khiến số DN cho vay ngang hàng giảm nhanh 

chóng. 

Theo Công ty Dữ liệu Wangdaizhijia, số lượng sàn giao dịch cho vay trực tuyến 

tại TQ vào tháng 1/2009 chỉ còn lại 1.009, giảm 46% so với thời điểm tháng 5/2018. 

Số nợ không trả qua các hình thức P2P ở nước này hiện lên tới hơn 177 tỷ USD. Theo 

dự báo của Công ty Nghiên cứu Yingcan, số lượng nền tảng cho vay trực tuyến tại 

Trung Quốc còn tồn tại trong năm 2019 có thể sẽ chỉ còn 300. Còn Tập đoàn tài chính 

Mỹ Citigroup dự đoán chỉ còn khoảng 50 công ty P2P có thể trụ lại được trong năm 

2019. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của các công ty cho vay 

ngang hàng tại TQ? 

Một là, Chính phủ Trung Quốc đã có cách tiếp cận sai đối với hoạt động này, chỉ 

xem hoạt động P2P là “hệ thống trao đổi thông tin khoản vay” do đó đã không ban 

hành các quy định, hành lang pháp lý để kiểm soát hoạt động này từ khi nó mới bắt 

đầu hình thành. Điều này làm cho các công ty P2P ngày càng hoạt động biến tướng 

dẫn đến các hệ luỵ đã xảy ra. 

Hai là, mô hình hoạt động của các công ty cho vay còn nhiều lỗ hổng, chưa thể 

kiểm soát được hết rủi ro xảy ra. Khi công nghệ thẩm định không đủ tốt, khách hàng 
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vay không chi trả hoặc không có khả năng chi trả làm mất niềm tin từ phía nhà đầu tư, 

khi đó sẽ không gọi được vốn dẫn đến sụp đỗ. 

Ba là, nhiều công ty cho vay lập ra với các mục đích không lành mạnh như gọi 

vốn để lừa đảo, huy động vốn rồi chạy trốn làm cho nhiều nhà đầu tư hoang mang có 

thể rút tiền ồ ạt gây hệ luỵ cho các công ty làm ăn chân chính. 

4. Kinh nghiệm cho Việt Nam 

Sự sụp đổ hàng loạt của các tổ chức cho vay ngang hàng tại Trung Quốc chính là 

lời cảnh báo cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Khi phát triển 

hoạt động P2P Việt Nam cần rút ra một số bài học sau: 

Thứ nhất, cần sớm có hành lang pháp lý để chi phối, quản lý hoạt động cho vay 

ngang hàng và có khung pháp lý quy định chặt chẽ rõ ràng các hoạt động để kiểm tra, 

thanh tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động biến tướng. 

Thứ hai, quy định các nội dung đảm bảo sự an toàn của thị trường như đưa ra 

giới hạn đầu tư tối đa của người cho vay và người đi vay theo thu nhập hoặc tài sản 

nắm giữ; quy định vốn an toàn tối thiểu của tổ chức cung cấp dịch vụ; cơ chế chuyển 

giao nền tảng khách hàng trong trường hợp ngưng hoạt động; cơ chế thiết lập quỹ dự 

phòng bù đắp rủi ro và khuyến khích tham gia mua bảo hiểm tín dụng cho nhà đầu tư. 

Thứ ba, cần sớm ban hành chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, trong đó 

có các trụ cột về tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng chính 

thức; nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân và doanh nghiệp về dịch vụ tài 

chính - ngân hàng cũng như hoạt động cho vay ngang hàng này. 

Thứ tư, hoạt động cho vay ngang hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại vì 

vậy muốn hoạt động này phát triển an toàn, hiệu quả, cần chú trọng nâng cấp hạ tầng 

công nghệ thông tin quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn (big data), kiến thức và kỹ năng 

quản lý rủi ro công nghệ thông tin để có thể kịp thời ngăn chặn các hành vi phá hoại 

dẫn đến rủi ro xảy ra đối với các công ty P2P. 

 

Tài liệu tham khảo: 

http://tapchinganhang.com.vn/cho-vay-ngang-hang-kinh-nghiem-the-gioi-va-ham-y-

cho-viet-nam.htm 

http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nhieu-rui-ro-tiem-an-cho-vay-ngang-hang-

301264.html 
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EVFTA có hiệu lực,  

ngành hàng nào được hưởng lợi? 

Lê Thị Tuyết Nhung - CQ54/11.15 

gày 30/6/2019, Việt Nam và EU đã chính thức ký kết EVFTA. Việt Nam trở 

thành thành viên thứ hai của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 

sau Singapore, ký kết một hiệp định thương mại lớn với EU. Thỏa thuận này 

có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với mối quan hệ của Việt Nam với châu Âu, mà 

còn đối với vai trò của EU ở Đông Nam Á. Hơn 85% dòng thuế xuất khẩu của Việt 

Nam sang EU sẽ được xóa bỏ khi EVFTA có hiệu lực. Ở chiều ngược lại, kim ngạch 

nhập khẩu từ EU có thể tăng từ 15,28% - 36% đến năm 2030. 

1. EVFTA - Những ngành nghề nào sẽ được hưởng lợi 

Cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, 

da giày, nông thủy sản (kể cả gạo, đường, mật ong, rau, củ, quả), đồ gỗ… là rất đáng 

kể. Mức cam kết trong EVFTA có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt 

được trong các FTA đã được ký kết cho tới nay. Điều này càng có ý nghĩa khi hiện 

nay, mới chỉ hơn 42% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng mức 

thuế 0% theo Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). 

Giá trị xuất khẩu thủy sản sang EU năm 2018 trên 1,44 tỷ USD, với tổng sản 

lượng xuất khẩu đạt gần 276 nghìn tấn, đã đưa EU trở thành thị trưởng nhập khẩu thủy 

sản lớn thứ 2 tại Việt Nam. Do vậy mà thông tin hiệp định thương mại tự do Việt Nam 

- EU đã được ký kết sẽ được coi là cơ hội để nâng cao giá trị xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam vào thị trường này. 

Theo lộ trình sau ký kết, sẽ có khoảng 90% các dòng thuế đánh vào các mặt hàng 

thủy sản xuất khẩu sẽ giảm về 0% trong 3 - 4 năm. Khi đó, các mặt hàng như cá tra, 

tôm sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng. Chúng ta có nhiều lợi thế, tăng trưởng rất có kỳ 

vọng trên cơ sở: Đó là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp 2 bên, mà lợi thế đầu 

tiên về thuế quan, về quy tắc xuất xứ. Một khi giảm thuế về 0%, các doanh nghiệp Việt 

Nam sẽ có lợi thế hơn so với các quốc gia cùng xuất khẩu thủy sản khác như Ấn Độ, 

Thái Lan, bởi các nước này chưa có hiệp định nào với EU. 

N 
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Không chỉ đem đến cơ hội cho ngành thủy sản, theo nghiên cứu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Hiệp định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 

EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 

2030 so với không có Hiệp định. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng 

nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể là khoảng 15,28% vào năm 2020; 33,06% 

vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030. Về mặt vĩ mô, EVFTA góp phần làm GDP của 

Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân 2,18-3,25% (năm 2019-2023); 4,57-5,30% (năm 

2024-2028) và 7,07-7,72% (năm 2029-2033). 

Nhiều lĩnh vực như dệt may, da giày cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào Hiệp định 

mới này. Thị trường EU chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành 

giày dép Việt Nam và luôn luôn ở mức trên 30%. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, 

tỷ trọng có xu hướng suy giảm, Hiệp định EVFTA là cơ hội tốt để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của ngành giày dép Việt Nam vào thị trường này. Bên cạnh đó, doanh 

nghiệp dệt may có thêm nhiều dư địa để tăng thêm thị phần của mình, đặc biệt là các 

quốc gia Campuchia, Bangladesh đang được hưởng các chế độ thuế quan tốt hơn Việt 

Nam, đây cũng là cơ hội để tăng trưởng mạnh hơn ở thị trường tiêu thụ hàng hóa dệt 

may lớn nhất thế giới. 

2. EVFTA - Những ngành nghề nào sẽ gặp thách thức 

Mở rộng thị trường xuất khẩu với các mặt hàng chiến lược và có lợi thế, nhờ các 

cam kết cắt giảm thuế quan, đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản 

xuất nông nghiệp. Đây là hai trong số nhiều cơ hội EVFTA có thể đem lại cho ngành 

nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, để biến những cơ hội trên thành con số tăng 

trưởng cụ thể thì không hề đơn giản. Khi EVFTA có hiệu lực, nhiều ngành hàng sẽ 

chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở vì theo EVFTA, Việt 

Nam sẽ cắt giảm 24% các dòng thuế nhập khẩu nông sản về 0% ngay năm đầu và cắt 

giảm đến 99% sau 10 năm. Các ngành hàng gia cầm, chăn nuôi lợn, sữa và sản phẩm 

từ sữa sẽ chịu áp lực cạnh tranh nhiều nhất. Từ đó, cần phải nâng cao năng suất vật 

nuôi, giảm giá thành sản phẩm chăn nuôi và đảm bảo các sản phẩm chăn nuôi phải an 

toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, ngành chăn nuôi phải liên kết theo một 

chuỗi khép kín. 

Ngoài ra, xuất khẩu nông sản còn phải đối mặt với một thách thức khác đó là các 

nước tham gia hiệp định có thể giảm thuế suất, nhưng lại nâng cao các hàng rào phi 

thuế quan. Đặc biệt, các hàng rào này thậm chí có thể được tăng lên hoặc bị lạm dụng, 

trong xu hướng thuế quan đã bị giảm đi rồi thì tính đến các biện pháp khác, cho nên 

các doanh nghiệp Việt Nam cần để ý đến vấn đề này. 
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Muốn được hưởng ưu đãi từ thuế khi vào EU, nông sản Việt Nam cần phải tuân 

thủ quy định ngày càng nghiêm ngặt của từng nước nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, 

vấn đề sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, minh bạch hóa thông tin về lao động. 

Và để tương xứng với những gì phía bạn đang mở cửa thì Việt Nam cũng sẽ phải 

đưa ra những cam kết xóa bỏ về thuế quan và mở rộng đầu tư cho các doanh nghiệp 

thuộc EU. Nhiều doanh nghiệp châu Âu cũng có những bước chuẩn bị để đón đầu cơ 

hội này. Theo khảo sát về chỉ số môi trường kinh doanh được Eurocham (Hiệp hội 

doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam) thực hiện vào quý 4/2018: 76% doanh nghiệp 

châu Âu phản ánh tình hình kinh doanh của họ tại Việt Nam là xuất sắc và tốt. Bên 

cạnh đó, 72% doanh nghiệp đồng ý EVFTA sẽ giúp Việt Nam trở thành trung tâm của 

các doanh nghiệp châu Âu trong khối ASEAN. 

Ngay khi EVFTA có hiệu lực, gần 50% dòng thuế đang áp lên hàng xuất khẩu 

của EU sang Việt Nam sẽ được xóa bỏ ngay. Các loại máy móc hiện đại sẽ có giá cạnh 

tranh hơn rất nhiều, đây là một lợi thế rất lớn của Việt Nam khi trở thành trung tâm sản 

xuất của cả khu vực. Theo Eurocham, hiện nhiều doanh nghiệp châu Âu mong muốn 

quá trình phê chuẩn EVFTA tại mỗi bên sẽ diễn ra nhanh để có thể biến cơ hội thành 

“trái ngọt”. 

Ngoài hiệp định thương mại tự do với Châu Âu thì Việt Nam cũng có nhiều FTA 

với các quốc gia khác, liên thông đến nhiều thị trường khác nhau, cho nên khi doanh 

nghiệp châu Âu đến thị trường Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Theo Bộ trưởng Bộ Công 

Thương, EVFTA với nhiều mức cam kết cao nhất cho cả Việt Nam và châu Âu. Các 

nhà đầu tư châu Âu sẽ có những điều kiện để tiếp cận không chỉ gần 100 triệu dân ở thị 

trường đang phát triển mạnh mẽ như ở Việt Nam, gần 660 triệu dân ở thị trường 

ASEAN mà còn những thị trường rộng lớn hơn rất nhiều với Trung Quốc, với Ấn Độ, 

với Úc và rất nhiều các quốc gia đối tác khác. Ở Việt Nam đang hội tủ đầy đủ những 

điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các khoản đầu tư của các nước đang sở hữu công 

nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với chiến lược 

phát triển của Việt Nam. 

 

Tài liệu tham khảo: 

EVFTA có hiệu lực, ngành hàng nào được hưởng lợi? - VTV24 - 27/6/2019 

EVFTA tạo lợi thế cho những ngành hàng nào của Việt Nam? - CafeF - Số ra ngày 
26/06/2019. 
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Tăng cường khả năng tự học  

của sinh viên Học viện Tài chính 
Hồ Thị Minh Thư - CQ54/02.03 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, các trường đại học chủ yếu đào tạo sinh viên theo hệ thống tín chỉ. 

Tại Việt Nam, một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực 

hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu 

luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết 

hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 

giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với 

từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường. Đối với những chương trình, 

khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học 

trình được quy đổi thành 1 tín chỉ. Một tiết học được tính bằng 50 phút. Vì vậy, để đáp 

ứng yêu cầu phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của trường đại học, đòi hỏi 

giảng viên phải hướng dẫn sinh viên cách học, đồng thời sinh viên phải thay đổi nhận 

thức và cách học để tạo tính tương tác tốt trong quá trình giảng dạy. 

Kỹ năng tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tập ở đại học 

đối với sinh viên. Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo 

bởi nó phát huy tính tự giác, chiếm lĩnh tri thức của sinh viên. Vì vậy, bồi dưỡng năng 

lực tự học cho sinh viên là một công việc có vị trí cực kì quan trọng trong các trường 

đại học. 

Tự học là quá trình bản thân người học tích cực, độc lập, tự giác chiếm lĩnh tri 

thức, kĩ năng, kĩ xảo, năng động tìm tòi, phân tích sách vở, tài liệu tham khảo bằng 

những phương pháp phù hợp trên cơ sở hướng dẫn của giảng viên. 

Trước đây, theo tâm lí của nhiều người cho rằng tự học là một hoạt động tự phát 

hay ép buộc. Tuy nhiên, hiện nay trong thời đại mới, công nghệ mới thì tự học là hoạt 

động tự giác và chịu sự điều khiển của giảng viên trong nội dung học tập. 

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lí học giáo dục, biểu hiện của ý thức tự học rất 

đa dạng: một sinh viên có ý thức học tập tốt phải là người biết cách sắp xếp thời gian 

học tập: 
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- Trên lớp: tập trung nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, nêu câu hỏi 

đối với giảng viên… 

- Ngoài giờ học trên lớp: Nghiên cứu tài liệu mọi lúc mọi nơi ngay cả trong vui 

chơi giải trí hoặc học qua mạng internet, từ bạn bè, người thân và người khác…, học 

ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cuộc sống xung quanh, biến nó thành vốn sống, 

kỹ năng sống cho bản thân. 

2. Sự cần thiết của nâng cao năng lực tự học của sinh viên 

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, muốn thành công phải có khả năng giải 

quyết các vấn đề mà cuộc sống, khoa học đặt ra… Bồi dưỡng năng lực tự học là 

phương cách tốt nhất để tạo ra động lực mạnh mẽ cho quá trình học tập. Một trong 

những phẩm chất quan trọng của mỗi cá nhân là tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi 

hoàn cảnh và một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là hình thành phẩm 

chất đó cho người học, tạo ra những lớp người năng động, sáng tạo, thích ứng với mọi 

thị trường lao động, góp phần phát triển cộng đồng… Tự học giúp con người thích ứng 

với mọi biến cố của sự phát triển kinh tế - xã hội; giúp các cá nhân không cảm thấy lạc 

hậu so với thời cuộc, thích ứng và bắt nhịp nhanh với những tình huống mới lạ, bất 

ngờ mà cuộc sống hiện đại mang đến… Nếu rèn luyện cho người học có được phương 

pháp, kĩ năng tự học và biết vận dụng linh hoạt những gì đã được học từ thức tiễn thì 

sẽ tạo cho họ lòng ham học, từ đó kết quả học tập ngày càng được nâng cao… 

Với những lí do trên có thể nhận thấy, nếu xây dựng được phương pháp tự học, 

đặc biệt là sự tự giác, ý thức tích cực chủ động sáng tạo sẽ khơi dậy năng lực tiềm 

tàng, tạo ra động lực nội sinh lớn cho người học. 

Tự học có vai trò vô cùng quan trọng: 

- Cung cấp kiến thức mới, bổ ích cho sinh viên, nâng cao năng lực hoạt động 

thực tiễn, chất lượng công tác… 

- Hình thành nhân cách cho sinh viên, rèn luyện cho sinh viên thói quen độc lập 

suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề khó khăn trong công việc, trong cuộc sống; giúp họ 

tự tin hơn trong việc lựa chọn cuộc sống cho mình. 

- Thúc đẩy sinh viên lòng ham học, ham hiểu biết, khát khao vươn lên tới những 

đỉnh cao của khoa học, sống có hoài bão, ước mơ… 

Vì vậy, mỗi sinh viên hãy tự xây dựng cho mình một thói quen, một phương thức 

tự học thích hợp nhất. 
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3. Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên 

Thứ nhất, định hướng mục tiêu, phương pháp học tập 

Trước tiên, để quá trình tự học diễn ra thành công người học cần thiết lập cơ sở 

định hướng của hành động. Đó là hệ thống định hướng và chỉ dẫn mà chủ thể có thể sử 

dụng nó để thực hiện một hành động xác định nào đó. Nó có chức năng nhận thức đối 

tượng, vạch kế hoạch, kiểm tra và điều chỉnh hành động theo kế hoạch.  Để có được cơ 

sở định hướng, người học phải trả lời được các câu hỏi: 

- Học nhằm mục đích gì? Học vì yêu thích môn học, vì trách nhiệm với gia đình 

và xã hội, hay vì để được khen, được đánh giá cao… 

- Thái độ học tập ra sao? Học với tinh thần, thái độ nghiêm túc hay hời hợt  

qua loa. 

- Học như thế nào? Người học nên chọn phương pháp nào là phù hợp với  

bản thân. 

Thứ hai, lập kế hoạch học tập 

Hiện nay, chủ yếu chương trình đào tạo ở các trường đại học là theo hệ thống tín 

chỉ, lên lớp giảng viên sẽ là người hướng dẫn, định hướng nội dung học cho sinh viên; 

còn lại là do sinh viên nghiên cứu tìm hiểu trên cơ sở định hướng được giảng viên 

hướng dẫn. Vì vậy, việc tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng, sinh viên phải lập kế 

hoạch học tập sao cho kế hoạch đó phải ở trong tầm với của mình, phù hợp với điều 

kiện của mình; đặt ra mục tiêu cụ thể và cố gắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu; cần 

xác định được mục tiêu nào là quan trọng để ưu tiên hành động. 

Thứ ba, học cách nghe giảng và ghi chép theo tinh thần tự học 

Như chúng ta đã biết việc nghe giảng, ghi chép là những kĩ năng ai cũng phải sử 

dụng trong quá trình học tâp, nhưng trình độ của mỗi người là khác nhau, ở mỗi môn 

học cũng khác nhau. Vì thế cho nên chúng ta cần rèn luyện kĩ năng nghe và ghi chép 

những ý chính, trọng tâm, phải kết hợp giữa nghe và ghi chép chứ không được tách 

việc nghe và ghi chép ra khỏi nhau, đặc biệt là không nên chỉ chờ giảng viên đọc cho 

chép. Để có thể ghi chép và nghe hiệu quả chúng ta cần rèn luyện để có khả năng huy 

động vốn từ, tốc độ ghi nhanh bằng các hình thức viết tắt, gạch chân… không nên ngồi 

nắn nót viết sạch đẹp như hồi còn học cấp 2, cấp 3… 

 



64 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

Taäp 08/2019  VAÁN ÑEÀ SÖÏ KIEÄN  

 

  

Thứ tư, xây dựng cho mình một cách học bài hợp lí, khoa học 

Sinh viên Học viện Tài chính nói chung, sinh viên Khoa Thuế - Hải quan nói 

riêng, hiện nay mỗi năm học có hai kỳ, mỗi kỳ được chia làm hai giai đoạn và mỗi giai 

đoạn thông thường học trong 7-8 tuần sau đó sẽ tiến hành ôn và thi kết thúc học phần. 

Với đặc thù về lịch học và lịch thi như vậy chúng ta cần phải tự xây dựng cho mình 

một cách học bài hợp lí. Chúng ta có thể tự học theo mô hình các nấc thang nhận thức 

của Bloom, bao gồm: nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo; tức là học cần 

phân tích, tổng hợp và vận dụng vào các tình huống cụ thể, học cách nhận xét, đánh 

giá, so sánh với các yếu tố khác… Bên cạnh đó còn phải rèn luyện nâng cao năng lực 

tư duy logic, tư duy trừu tượng, tự duy sáng tạo để tìm ra những hướng tiếp cận mới 

các vấn đề khoa học. Chúng ta cần có một số kỹ năng thực hiện kế hoạch đề ra như: 

- Tiếp cận thông tin: Lựa chọn và chủ động tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn 

khác nhau và từ những hoạt động đã được xác định như đọc sách, nghe giảng, xem 

truyền hình, tra cứu từ Internet, làm thí nghiệm… Trong hoạt động này rất cần có sự 

tỉnh táo để chọn lọc thông tin một cách thông minh và linh hoạt. 

- Xử lí thông tin: việc xử lí thông tin trong quá trình tự học không bao giờ diễn ra 

trong vô thức mà cần có sự gia công, xử lí mới có thể sử dụng được. Quá trình này có 

thể được tiến hành thông qua các kỹ năng ghi chép, phân tích, đánh giá, tóm lược, tổng 

hợp, so sánh… 

- Vận dụng tri thức, thông tin: Thể hiện qua việc vận dụng thông tin tri thức khoa 

học để giải quyết các vấn đề liên quan như thực hành bài tập, thảo luận, xử lí các tình 

huống, viết bài thu hoạch… 

- Trao đổi, phổ biến thông tin: Việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin tri 

thức thông qua các hình thức: thảo luận, thuyết trình, tranh luận… là công việc cuối 

cùng của quá trình tiếp nhận tri thức. 

Thứ năm, cần rèn luyện kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm 

Khi người học tự đánh giá được kết quả học tập của mình, người học sẽ tự đánh giá 

được năng lực học tập của bản thân, hiểu được cái gì mình làm được, cái gì mình chưa 

làm được để từ đó có hướng phát huy hoặc khắc phục. Để có kỹ năng tự kiểm tra, đánh 

giá, học sinh cần: 

- Tự đặt câu hỏi để tự mình giải quyết hoặc thảo luận cùng bạn bè. 

- Làm các bài tập của thầy cô giao cho hoặc các bài tập bản thân tự tìm kiếm, sau 

đó tự mình kiểm tra đáp án để rút kinh nghiệm… 
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Thứ sáu, sinh viên có thể phát huy năng lực tự học thông qua việc học nhóm 

Việc học nhóm giúp cho sinh viên có thể trao đổi thảo luận với nhau từ đó tìm ra 

hướng giải quyết cho các vấn đề. Tuy nhiên, hiện nay việc học nhóm ở sinh viên đang 

còn diễn ra rất ít, thậm chí các nhóm lớp sinh viên có khi chỉ học nhóm thông qua sự 

phân công, yêu cầu của giáo viên mà không chủ động tổ chức học nhóm. 

Tóm lại, tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở Đại học 

của sinh viên. Tự học nhằm phát huy tính tự giác tích cực năng lực đọc sách và 

nghiên cứu của sinh viên để thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở các trường Cao đẳng - 

Đại học là "biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo của sinh viên". Vì vậy, 

sinh viên cần nâng cao năng lực tự học của bản thân, nâng cao các kĩ năng, vốn kiến 

thức của mình để có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong 

điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng và có sức ảnh 

hưởng lớn đến toàn cầu. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Bài viết: “Vị trí của tự học tự đào tạo trong quá trình dạy học giáo dục và đào tạo” của 
tác giả Trần Bá Hoành, tạp chí Nghiên cứu giáo dục tháng 7/1998 

Nguyễn Kỳ, Nên tài nên đức nhờ tự học, NXB Thuân Hóa, 2008 

Bài viết: “Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế 
tín chỉ” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Thủy in trên Tạp chí giáo dục, Tạp chí lí luận - khoa 
học, Bộ GD&ĐT, số đặc biệt 3/20 

http://csdaythemhocthem.hcm.edu.vn/gioi-thieu/phat-trien-ky-nang-tu-hoc-cho-hoc-
sinh-c41671-57452.aspx 

 
Thư giãn: 

KHÔN RA 

Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé 
cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi: 

- Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì? 

- Thưa ông, để cho khôn người ra. 

- Thế à? Bán cho tao vài hột được không? 

- Thưa ông, mười đồng hai hột. 

- Ðược, tiền đây. 

Lão ta đưa luôn mười đồng và cầm hai hột táo bỏ ngay vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai 
mãi, một lúc sau lão ta hỏi chú bé: 

- Này nhóc! Tao nhai từ nãy đến giờ chả thấy khôn ra tí nào. Trong khi đó với mười đồng, tao 
có thể mua hàng rổ táo của những người khác. 

- Ðấy! Ðấy! Ông khôn ra rồi đấy! - Chú bé đắc chí kêu lên. 
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Vị trí việc làm của sinh viên marketing 

sau khi ra trường 

Phạm Đào Thùy Linh - CQ56/32.03 

hực tế cho thấy, mỗi năm chuyên ngành Marketing thuộc ngành Quản trị kinh 

doanh của Học viện Tài chính có trên 100 sinh viên tốt nghiệp. Trong đó có 

trên 93% sinh viên có việc ngay sau khi ra trường. Tuy nhiên, để có thể tìm 

được những việc làm tốt và biết cách hoạch định được chiến lược phát triển cá nhân 

ngay từ khi ra trường thì sinh viên cần phải hiểu rõ được từng vị trí việc làm mà mình 

có thể đảm nhận. Việc thấu hiểu được yêu cầu đối với nhân lực cho từng vị trí việc làm 

đó chính là cơ sở quan trọng để sinh viên marketing xác định rõ lộ trình học tập của 

mình ngay từ những năm đầu của thời sinh viên. 

1. Vị trí việc làm là gì? 

Trên thế giới tồn tại 2 mô hình cơ bản về tổ chức công vụ là mô hình chức 

nghiệp, còn được gọi là mô hình ngạch, bậc (career system) và mô hình việc làm hay 

còn gọi là vị trí việc làm (position-based system or job-based system). Trong phạm vi 

bài viết này, tác giả không nghiên cứu về mô hình chức nghiệp mà chỉ nghiên cứu về 

mô hình Việc làm 

Mô hình việc làm (vị trí việc làm) là mô hình xem việc phục vụ trong các tổ 

chức, doanh nghiệp,… không phải là một nghề nghiệp mà đơn giản chỉ là một việc 

làm. Đó là cách thức bố trí nhân sự theo từng vị trí việc làm cụ thể trong tổ chức. Mỗi 

một người làm một công việc với một mức lương nhất định. Mỗi tổ chức chia hệ thống 

hoạt động của tổ chức thành những vị trí việc làm cụ thể và các tiêu chuẩn về nhân sự 

cho từng vị trí nhất định. 

Như vậy, vị trí việc làm là một vị trí hoặc một chỗ làm việc nhất định trong một cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp. Tại vị trí đó người làm việc phải thực hiện một 

công việc hoặc một nhóm các công việc có tính ổn định, lâu dài, thường xuyên, lặp đi 

lặp lại, có tên gọi cụ thể theo chức danh, chức vụ hoặc theo tính chất công việc và gắn 

liền với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị đó. 

Mỗi một vị trí việc làm trong tổ chức có 4 bộ phận cầu thành cơ bản đó là Chức 

vị, chức trách, tiêu chuẩn và mức tiền lương. Hiểu rõ 4 yếu tố này là điều kiện cơ bản 

T 



67 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

VAÁN ÑEÀ SÖÏ KIEÄN  Taäp 08/2019 

  

để mỗi người lao động có thể xác định đúng vị trí việc làm mà mình thật sự mong đợi 

trong tương lai. 

- Chức vị: Tên gọi của từng vị trí làm việc. 

- Chức trách: Nhiệm vụ và quyền hạn mà người đảm nhiệm tại vị trí việc làm đó 

phải thực hiện. 

- Tiêu chuẩn: Các yêu cầu về trình độ chuyên môn và kỹ năng cần thiết  mà 

người đảm nhiệm vị trí việc làm đó phải đáp ứng. Đây chính là căn cứ quan trọng giúp 

cho mỗi sinh viên biết rõ mình cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nào của các 

nhà tuyển dụng để được làm tại vị trí mong muốn. Trên cơ sở hiểu rõ những tiêu chuẩn 

của từng vị trí đó, sinh viên sẽ xác định được kế hoạch học tập phù hợp. 

- Tiền lương: Theo lý thuyết về vị trí việc làm thì tiền lương được trả tương ứng 

với từng chức vị, chức trách, tiêu chuẩn của người đảm nhiệm công việc. Do vậy, tiền 

lương được coi là trọng tâm của vị trí việc làm. Mỗi vị trí việc làm thường có một mức 

lương tương ứng. 

Việc xác định rõ các yếu tố cấu thành của mỗi vị trí việc làm có ý nghĩa quan 

trọng trong quản trị nhân lực của tổ chức. 

2. Phân loại vị trí việc làm 

Để phân loại vị trí việc làm, các nhà quản trị có nhiều cách phân loại khác nhau 

theo các căn cứ cụ thể. 

Thứ nhất, phân loại theo chức danh 

Theo cách phân loại này, vị trí việc làm được chia thành 3 cấp bậc: 

- Vị trí lãnh đạo, quản lý: Vị trí này không chỉ đòi hỏi cao về chuyên môn (đặc 

biệt là vị trí lãnh đạo về chuyên môn) mà còn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng khác nhau như: 

kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng lãnh đạo quản lý và các kỹ năng mềm khác. 

- Vị trí thừa hành, thực thi: Đây là những vị trí mà người làm ở đó phải thực hiện 

những công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ là chủ yếu. Vị trí này thường đòi 

hỏi cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhiều hơn là kỹ năng khi tuyển dụng. 

- Vị trí hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện những công việc có tính chất hỗ trợ cho hai vị 

trí việc làm nêu trên. Vì vậy khi tuyển dụng thường đòi hỏi cao về ý thức trách nhiệm 

và kỹ năng mềm hơn. 

Thứ hai, phân loại theo số lượng người đảm nhận 

Với cách phân loại này, vị trí việc làm trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp bao gồm: 
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- Vị trí việc làm do 1 người đảm nhận. 

- Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận. 

- Vị trí việc làm kiêm nhiệm. 

Tuy nhiên, trong phạm vi của bài luận này, tác giả sẽ chỉ tập trung vào cách phân 

loại vị trí việc làm theo chức danh vì những lí do sau: 

(1) Thực tế tại các doanh nghiệp, các vị trí tuyển dụng thường được phân loại 

theo chức danh. 

(2) Nếu phân tích theo cách phân loại thứ hai sẽ không làm rõ được những yêu 

cầu đặt ra cho sinh viên mới tốt nghiệp theo từng vị trí việc làm, để mỗi sinh viên có 

thể xác định đúng vị trí mà họ thực sự mong muốn có được ngay sau khi ra trường, vì 

vậy khó cho sinh viên trong việc lập kế hoạch học tập hiệu quả cho 4 năm. 

Với cách tiếp cận thứ nhất, các vị trí việc làm mà một sinh viên sau khi ra trường 

có thể đảm nhận bao gồm: 

- Tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và các tổ chức: 

các tân cử nhân chuyên ngành Marketing có thể đảm nhận những công việc liên quan 

đến marketing như: Quản trị thương hiệu, nghiên cứu marketing, quản trị marketing, 

bán hàng và quản trị bán hàng, quản trị logistics đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp, 

xây dựng các mối quan hệ công chúng,… Ở mỗi một vị trí công việc các tân cử nhân 

nên bắt đầu từ vị trí thấp nhất của mỗi vị trí để trải nghiệm và phát triển cá nhân một 

cách bền vững. 

- Tại các công ty kinh doanh các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu các công 

ty truyền thông quảng cáo và nghiên cứu thị trường,… (thường được gọi là các 

Agency): Làm các công việc chuyên môn tại đó. Bắt đầu từ vị trí nhân viên, trưởng 

nhóm, trưởng bộ phận, trưởng phòng,… 

- Tại các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước từ trung ương đến địa 

phương trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp. 

- Làm nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu và giảng viên tại các cơ sở giáo 

dục đào tạo hoặc tự khởi nghiệp. 

Với mỗi một công việc, các nhà tuyển dụng đều có các tiêu chuẩn/tiêu chí tuyển 

dụng nhất định với các mức lương tương ứng. Để có được vị trí việc làm tốt thì các tân 

cử nhân Marketing cần đáp ứng được các tiêu chuẩn mà các nhà tuyển dụng đã xác 

định cho mỗi vị trí việc làm cụ thể. Các tiêu chuẩn này thường không giống nhau mà 

tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng đơn vị, tổ chức hoặc doanh nghiệp. 
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3. Yêu cầu đặt ra đối với sinh viên mới tốt nghiệp 

Marketing được xem là ngành đang “hot” trên thị trường. Theo Trung tâm Dự 

báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh, từ nay đến 

năm 2020, ngành Marketing cần đến 10.000 lao động trở lên cho mỗi năm. Chính vì 

vậy, cơ hội mở ra cho mọi ứng viên nhưng cùng với đó tính cạnh tranh cũng gia tăng. 

Vậy yêu cầu đặt ra đối với sinh viên marketing là? 

Theo bà Thiên Trang, phó giám đốc công ty NetViet, để có được vị trí việc làm 

mà mình mogn muốn, các tân cử nhân cần đáp ứng được 5 yêu cầu cơ bản sau đây: 

- Kiến thức cơ bản về marketing: Đây là khối kiến thức cơ bản và toàn diện là nền 

tảng cho các tân cử nhân làm tốt các công việc chuyên môn sau khi trúng tuyển. Khối kiến 

thức này được các trường đại học cung cấp khá đầy đủ, toàn diện và có tính hệ thống. 

- Có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản như: Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt, 

khả năng xây dựng tinh thần làm việc nhóm hiệu quả (Kỹ năng làm việc nhóm); Kỹ 

năng thu thập và phân tích thông tin,… 

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao: Thực tiễn kinh doanh 

cho thấy áp lực công việc ngày một gia tăng cùng với sự gia tăng của áp lực cạnh tranh 

lên mỗi doanh nghiệp. 

- Phải năng động, sáng tạo, nhạy bén và biết cách xử lý tình huống tốt. 

- Khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát và trình độ tin học cao cũng là yếu tố cần 

thiết, nhất là trong điều kiện của nền kinh tế toàn cầu và cách mạng công nghiệp 4.0 

hiện nay. 

Riêng đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý, ngoài những yêu cầu trên, họ còn có 

những tiêu chí khác để trở thành một nhà lãnh đạo như: khả năng định hướng và lên kế 

hoạch, chịu trách nhiệm với các quyết định; Chịu trách nhiệm trong việc truyền đạt 

thông tin, kỹ năng tổ chức cuộc họp có hiệu quả,… 

Như vậy, để có được vị trí việc làm mong muốn ngay sau khi ra trường đòi hỏi 

sinh viên Marketing cần phải tìm hiểu kỹ yêu cầu về từng vị trí việc làm cụ thể, để từ 

đó xây dựng cho mình một kế hoạch học tập khoa học, hợp lý, nhằm tích lũy đủ các 

khối kiến thức và kỹ năng tương ứng với 5 yêu cầu nêu trên. Muốn có vị trí việc làm 

tốt, với mức lương cao đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực không ngừng để học hỏi nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng ngoại ngữ, tin học và rèn luyện được các kỹ 

năng mềm cần thiết. 

Tài liệu tham khảo: 
Tờ rơi tư vấn tuyển sinh của Học viện Tài chính năm 2019 
http://www.daotaomof.vn/bvct/chi-tiet/330/cac-van-de-chung-ve-vi-tri-viec-la+m.html 
https://dantri.com.vn/viec-lam/yeu-cau-cua-mot-nhan-vien-marketing-la-gi-1132671137.htm 
https://careerbuilder.vn/vi/hiringsite/8-nguyen-tac-cho-mot-giam-doc-dieu-hanh-

gioi.35A4EBE0.html 
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Ngành quản trị kinh doanh -  

Cơ hội và thách thức 

Hoàng Đông Hải  - CQ54/32.01 

rong những năm gần đây, quản trị kinh doanh (QTKD) là một trong những 

ngành học có sức hút cực lớn đối với các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ năng 

động. Đặc biệt trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Ngày càng nhiều bạn 

trẻ yêu thích và quyết định chọn ngành QTKD để theo đuổi và thực hiện ước mơ làm 

giàu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là: “Học QTKD xong ra đời sẽ làm gì? Cơ hội 

phát triển cũng như những khó khăn, thách thức đối với ngành này là như thế nào?”. 

Bài viết tập trung giải quyết 3 vấn đề được đặt ra trong câu hỏi nêu trên. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chiếm tỷ lệ khá cao ở các trường 

ĐH trong khối ngành kinh tế. Với những suy nghĩ như: sự hội nhập kinh tế chắc chắn 

đem lại nhiều cơ hội nghề nghiệp liên quan đến kinh tế, kinh doanh. Hay, thậm chí 

trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều công ty lúng túng trong hoạt động kinh doanh, 

chắc chắn nhân sự kinh doanh càng có đất dụng võ. Theo thống kê kết quả tuyển sinh 

ba năm gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Quản trị Kinh doanh vẫn là ngành 

chiếm thứ hạng cao nhất trong hồ sơ đăng ký của thí sinh: trên 10% số hồ sơ đăng ký 

mỗi năm. Tuy nhiên, theo thông tin từ Thongtintuyensinh.com, ở riêng TP. Hồ Chí 

Minh hiện nay, có đến hơn 40 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đào tạo ngành này, 

nghĩa là số cử nhân quản trị kinh doanh ra trường mỗi năm là trên 10.000 người, vì 

nhiều trường lớn có chỉ tiêu mỗi năm hơn 1.000 sinh viên. Điều này đã đặt các tân cử 

nhân ngành Quản trị kinh doanh đứng trước những thách thức không nhỏ. Việc làm rõ 

Học Quản trị kinh doanh là học gì? Học ngành này có những cơ hội và thách thức gì là 

thực sự cần thiết với các sinh viên đang và sẽ học ngành này. 

Học quản trị kinh doanh là học những gì? 

Chúng ta có thể hiểu “Quản trị kinh doanh” là một ngành tổng hợp gồm nhiều 

học phần căn bản về “quản trị” và “kinh doanh”. Nói cách khác, khi đăng ký ngành 

này, bạn sẽ được đào tạo đầy đủ những kiến thức căn bản trong khối ngành kinh tế như 

Tài chính, Kế toán, Quản trị nhân lực cho tới các chiến lược kinh doanh, Marketing,... 

T 



71 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

VAÁN ÑEÀ SÖÏ KIEÄN  Taäp 08/2019 

  

Song song với các kiến thức trên, hệ thống tư duy, kỹ năng lãnh đạo cùng những mô 

hình quản trị sao cho tối đa hóa hiệu suất công việc cũng là những môn học không thể 

thiếu của ngành đặc biệt này. 

Hoạt động kinh doanh không đơn giản là đi bán một sản phẩm thu tiền về, mà là 

một quá trình phức hợp chịu sự chi phối bởi nhiều quy luật kinh tế khác nhau. Chất 

lượng hoạt động kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào trình độ quản trị, chiến lược và 

nhiều yếu tố khác. Một tổ chức/công ty phát triển tốt, đòi hỏi hoạt động kinh doanh 

phải thật sự tốt và hiệu quả. Muốn vậy đòi hỏi nhà quản trị phải kiểm soát toàn bộ các 

quá trình kinh doanh, tối ưu hoá được hệ thống, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu... 

Như vậy, ngành Quản trị kinh doanh ra đời để đáp ứng được các yêu cầu trên. Với một 

hệ thống cơ sở lý luận khoa học chuyên sâu, cùng với mức độ rộng lớn của hoạt động 

kinh tế, ngành quản trị kinh doanh là một trong những ngành phổ biến và truyền thống 

của thế giới. 

Không có biên giới cho sự thành công của của những nguời làm trong ngành 

này. Trong số những người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, phần lớn họ đều là 

những người giỏi trong ngành Quản trị kinh doanh. Dù vậy, con đường tiến thân của 

mỗi người trong ngành quản trị kinh doanh không hề dễ dàng. 

Đặc điểm ngành quản trị kinh doanh 

Trong hầu hết hoạt động kinh tế và kinh doanh, mục đích cuối cùng là phải tạo ra 

nguồn thu lớn cho tổ chức. Phát triển tổ chức và mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Hoạt 

động quản trị kinh doanh là đảm bảo đạt được các mục đích trên. 

Quản trị kinh doanh là một ngành đòi hỏi cao về chuyên môn, các kỹ năng nghề 

nghiệp và đặc biệt muốn phát triển đòi hỏi phải có kỹ năng lãnh đạo quản lý: Quản trị 

kinh doanh hướng đến thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh của một 

doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế để duy trì và phát triển công việc kinh doanh của 

đơn vị một cách bền vững. Những hoạt động có liên quan bao gồm xây dựng các quy 

trình kinh doanh, hệ thống kinh doanh, kiểm soát các hoạt động kinh doanh và tối đa 

hoá hiệu suất để tạo thêm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh. 

Điều quan trọng hơn trong quản trị kinh doanh là đề ra được chiến lược, chiến 

thuật, hoạch định để đưa doanh nghiệp/tổ chức phát triển trong tương lai (Và trong một 

số trường hợp: đề ra chiến lược, chiến thuật… để doanh nghiệp/tổ chức có thể duy trì 

hoạt động, không bị phá sản). Chất lượng và tính hiệu quả trong quá trình thực hiện 

của các kế hoạch và chiến lược phụ thuộc rất lớn vào năng lực của các nhà quản trị. 
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Quản trị kinh doanh là một ngành học có rất nhiều áp lực và cạnh tranh cao sau 

khi ra trường: Không ai sinh ra là đã có năng khiếu bẩm sinh để làm lãnh đạo nói 

chung và nhà Quản trị kinh doanh nói riêng. Muốn tích lũy đầy đủ kiến thức chuyên 

môn và rèn luyện được các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng cũng như nâng cao trình 

độ ngoại ngữ và tin học, đòi hỏi người học phải nỗ lực không ngừng; không chỉ học 

trong nhà trường mà còn phải tự học, tự nghiên cứu và có ý thức chủ động rèn luyện 

các kỹ năng cần thiết. 

Về người làm trong ngành Quản trị kinh doanh 

Nguời làm trong ngành quản trị kinh doanh ngoài việc trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ trong ngành vững vàng, họ phải luôn năng động, nhạy bén, tự tin, mạnh mẽ, 

có khả năng làm việc với nhiều áp lực, có sự cạnh tranh, có khả năng ăn nói và thuyết 

phục mọi người; người nhiều năng lượng, tham vọng nhưng cũng rất hòa đồng và thích 

giao du (Kiểu người E - Enterprise). 

Để có thể phát triển và làm việc với ngành quản trị kinh doanh, đòi hỏi người 

thực hiện phải am hiểu một lượng kiến thức không nhỏ về các quy luật kinh tế, phương 

pháp quản trị, chiến lược kinh doanh. Đồng thời, phải rèn luyện liên tục, trang bị 

những kỹ năng cần thiết để đáp ứng được công việc chuyên môn: 

- Kỹ năng xây dựng chiến lược và lập các kế hoạch kinh doanh; 

- Kỹ năng xây dựng, điều hành hệ thống kinh doanh; 

- Các kỹ năng về marketing: Kỹ năng nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường, 

tiếp thị. 

Những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kinh tế nói 

chung hoặc quản trị kinh doanh nói riêng là: nắm vững kiến thức tự nhiên, xã hội, kiến 

thức kinh doanh; thành thạo ngoại ngữ và tin học; có khát vọng làm giàu chính đáng, 

đạo đức kinh doanh; tư duy sáng tạo; có năng lực tổ chức và quản lý, tự tin, biết cách 

khắc phục rủi ro. 

2. Những khó khăn khi làm trong ngành quản trị kinh doanh 

Áp lực từ hoạt động kinh doanh với sự cạnh tranh của rất nhiều các đối thủ khác 

nhau. Để có thể đưa công ty phát triển, bạn cần phải nhạy bén đề ra những chiến lược, 

giải pháp phù hợp. Công việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi, bạn sẽ 

phải đối diện với những thất bại vì không đạt mục tiêu, hoạt động kinh doanh bị trì trệ 

kéo theo hoạt động sản xuất và toàn bộ nhà máy của bạn bị trì trệ. Không những thế, 

với một nguồn lực con nguời, tài chính giới hạn trong tổ chức, việc quản trị con người 

và tài chính không phải là việc dễ dàng. 
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Với những cử nhân mới tốt nghiệp, con đường nghề nghiệp khá chông gai cho 

nhiều bạn trẻ. Đôi khi công việc đầu tiên chỉ là những công việc của một nhân viên 

kinh doanh cơ bản; đôi khi bạn sẽ cảm thấy chán nản với những công việc như thế. 

Tuy nhiên, nếu bạn đủ năng động, bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức và kinh 

nghiệm để tích luỹ cho bản thân và tìm cơ hội chuyển sang các vị trí công việc có giá 

trị cao hơn. 

Để duy trì và phát triển công việc kinh doanh của công ty, tổ chức, các hoạt động 

quản trị trong một tổ chức thường hướng tới những mục tiêu riêng của mình trong mối 

quan hệ tổng thể để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Cụ thể: Quản trị nhân sự 

hướng tới quản lý nhân sự trong tổ chức; Quản lý sản xuất hướng tới đảm bảo quá 

trình sản xuất hiệu quả, xuyên suốt, chất lượng tốt,… nhưng tất cả đều hướng tới mục 

tiêu chung là phụng sự khách hàng tốt nhất để phát triển. 

3. Những cơ hội cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 

Mặc dù có rất nhiều khó khăn và thách thức cho sinh viên sau khi ra trường, tuy 

nhiên những cơ hội dành cho các tân cử nhân quản trị kinh doanh cũng không hề nhỏ. 

Thứ nhất, sinh viên được đào tạo bài bản trong các trường đại học khối kinh tế 

Ngành quản trị kinh doanh được tuyển sinh, đào tạo theo diện rộng, với tên gọi 

chung là Quản trị kinh doanh hoặc chuyên sâu như Kinh tế bưu chính - viễn thông, 

Quản trị kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, Quản trị doanh nghiệp thương mại, 

Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Quản trị kinh doanh bưu chính 

viễn thông, quản trị du lịch nhà hàng, khách sạn… nhằm đào tạo cử nhân Quản trị kinh 

doanh có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ 

chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập 

doanh nghiệp mới. 

Tại những trường khác nhau, ngành này được đào tạo với các chuyên ngành khác 

nhau. Trong đó, chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp chuyên về kỹ năng quản lý, có 

kiến thức rộng về kinh tế và chuyên sâu về quản trị kinh doanh, năng động, sáng tạo, 

có khả năng tự lập nghiệp. 

Chuyên ngành quản trị chất lượng chuyên về lập kế hoạch, chương trình quản lý 

chất lượng và chỉ đạo thực hiện tại các công ty, xây dựng một chính sách hợp lý về 

chất lượng. 

Chuyên ngành thương mại chuyên về lĩnh vực kinh doanh thương mại trong 

nước và quốc tế. 
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Chuyên ngành kinh doanh quốc tế chuyên về kỹ năng kinh doanh trong môi 

trường quốc tế, có cái nhìn toàn cầu, có khả năng đàm phán, phân tích, tìm ra những 

điểm khác biệt, tương đồng giữa các thị trường. 

Chuyên ngành ngoại thương đào tạo nền tảng về quản lý kinh tế và quản trị kinh 

doanh, quản trị kinh doanh quốc tế và chính sách ngoại thương. 

Chuyên ngành marketing đào tạo cử nhân kinh tế có tham gia tổ chức các cuộc 

điều tra, nghiên cứu, từ đó vạch ra các chiến lược Marketing nói chung và chiến lược 

Phát triển thương hiệu,.. cho các doanh nghiệp. 

Mỗi một chương trình đào tạo đều được xây dựng trên khung cứng của Bộ giáo 

dục và phù hợp với yêu cầu về nguồn nhân lực trong thực tiễn của nền kinh tế. 

Thứ hai, có nhiều vị trí việc làm để lựa chọn 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành này có thể được tuyển dụng vào một số vị trí 

như: nhân viên kế hoạch đầu tư, nhân viên bộ phận nhân sự, nhân viên bán hàng, nhân 

viên tổ chức hành chính, nhân viên bộ phận kế hoạch bán hàng, nhân viên phát triển hệ 

thống, nhân viên kinh doanh, nhân viên xuất nhập khẩu... 

Thứ ba, có cơ hội khẳng định giá trị bản thân và có mức thu nhập tăng nhanh 

Từ các vị trí ban đầu là nhân viên, nếu các tân cử nhân xây dựng cho mình một 

lộ trình để phấn đấu trở thành những người đứng đầu của từng bộ phận, tiến tới là 

người đứng đầu công ty một cách khoa học và hợp lý thì cơ hội thăng tiến là rất cao. 

Với đặc thù của ngành, khi bạn thực sự có năng lực thì cũng dễ được cấp trên đánh giá 

và ghi nhận hơn. 

Quản trị kinh doanh không phải là một ngành dễ học, dễ làm. Song nếu bạn đã 

quyết tâm và nỗ lực hết mình, xây dựng được kế hoạch học tập phù hợp để tích lũy cho 

mình đầy đủ kiến thức chuyên ngành cũng như rèn luyện được các kỹ năng nghề 

nghiệp và kỹ năng mềm cơ bản thì cơ hội việc làm và cơ hội thăng tiến cho bạn là 

không nhỏ. Đặc biệt với những tân cử nhân Quản trị kinh doanh có trình độ tin học cao 

và ngoại ngữ tốt thì không chỉ là cơ hội việc làm thông thường mà nhiều cơ hội việc 

làm với mức thu nhập cao đang chờ các bạn. 

Tài liệu tham khảo: 

http://bvu.edu.vn/web/vien-qlkd/-/10-ly-do-ban-nen-chon-nganh-quan-tri-kinh-doanh 

https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nganh-quan-tri-kinh-doanh-hoc-xong-se-
lam-quan-ly-20190422180620524.htm 

https://www.huongnghiepviet.com/v3/huong-nghiep/nganh-nghe/kinh-te-tai-chinh/39-
nganh-quan-tri-kinh-doanh 
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Nâng cao chất lượng thực tập  

của sinh viên khối ngành kinh tế 

Nguyễn Khánh Toàn -  CQ54/02.02 

Nguyễn Thúy Hường - CQ54/22.02 

hị trường lao động Việt Nam hiện nay vẫn đang tồn tại sự bất cập khi nhiều 

sinh viên ra trường rất khó khăn trong tìm kiếm việc làm, trình độ chuyên 

môn, kỹ năng không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc làm việc không 

đúng chuyên môn. Các cơ sở giáo dục đào tạo đang tìm biện pháp tháo gỡ tình trạng 

nêu trên. Nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên nói chung và sinh viên khối 

ngành kinh tế nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng để giúp sinh viên có 

thể hòa nhập tốt hơn khi tiếp cận với môi trường công việc. 

1. Thực trạng chất lượng thực tập của sinh viên khối ngành kinh tế 

Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo của các trường 

chuyên nghiệp nói chung và các trường đại học khối ngành kinh tế nói riêng. Kỳ thực 

tập có ý nghĩa rất lớn đối với cả 3 đối tượng là nhà trường, sinh viên và đơn vị tiếp nhận 

sinh viên thực tập. Hoạt động này giúp sinh viên củng cố và bổ sung thêm những kiến 

thức lý thuyết đã học trên lớp, nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế, bồi 

dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề, năng lực công tác thực tế để họ nhạy bén và năng 

động hơn trong quá trình xử lý công việc thực tế sau này. Bên cạnh đó, hoạt động thực 

tập của sinh viên còn giúp xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa nhà trường và các 

doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chất lượng thực tập của sinh viên các 

trường đại học ở Việt Nam nói chung và sinh viên khối ngành kinh tế nói riêng là chưa 

cao, còn nhiều vấn đề bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Về địa điểm thực tập: 

Hiện nay, nhiều cơ quan, DN (gọi tắt là các đơn vị) không hào hứng với việc tiếp 

nhận sinh viên thực tập vì một số nguyên nhân sau: 

- Khi tiếp nhận thực tập sinh, các đơn vị phải cử người hướng dẫn thực tập, điều 

này khiến công việc bị cản trở trong một thời gian. 

- Các đơn vị chưa thấy trách nhiệm xã hội của mình trong việc đào tạo nguồn 

nhân lực có trình độ cao cho bản thân đơn vị mình và cho nền kinh tế. 

T 
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- Tồn tại tâm lý không coi trọng khả năng của sinh viên thực tập. 

- Thực tập sinh ở các vị trí như kế toán, quản lí nhân sự,… bị e ngại sẽ tiếp xúc 

được với những thông tin cần bảo mật của đơn vị. 

Theo Báo cáo kết quả rà soát số lượng DN năm 2018 của Tổng cục Thống kê, 

cho thấy DN nhà nước hiện chỉ chiếm 1% tổng số DN thực tế đang hoạt động; DN 

ngoài nhà nước chiếm 96,5%, DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2,5%. Điều này lý 

giải lý do đa số sinh viên Việt Nam thực tập trong các công ty cổ phần, công ty TNHH, 

DN tư nhân, rất ít sinh viên thực tập trong các DN nhà nước. 
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Hình 1: Kết quả khảo sát địa điểm thực  
tập của sinh viên trường Học viện Tài chính 

 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

Tương tự, theo số liệu điều tra 200 sinh viên ở nhiều chuyên ngành khác nhau 

của Học viện Tài chính do nhóm tác giả thực hiện vào tháng 5/2019, có 27% sinh viên 

thực tập tại công ty TNHH, 47% sinh viên thực tập tại công ty cổ phần, 1% sinh viên 

thực tập tại công ty hợp danh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài là 2%, DN tư nhân là 

19%, cơ quan quản lý nhà nước 2% và cơ quan khác là 2%. 

Về thời gian thực tập: Do chưa nhận thức được tầm quan trọng của quá trình 

thực tập nên đa số sinh viên chỉ đến cơ sở thực tập để xin số liệu phục vụ cho việc thực 

tập, chứ không dành thời gian làm thực tế. Với sinh viên, quan trọng là điểm số nhận 

được sau kỳ thực tập, tuy nhiên điểm số không thể hiện hết được chất lượng thực tập. 

Đây là một vấn đề đáng quan tâm và cần được khắc phục. 
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Về tính trung thực của báo cáo thực tập: Một vấn đề đáng bàn là nạn sao chép 

báo cáo tốt nghiệp (khóa luận, luận văn tốt nghiệp) hiện nay ở mức độ khá phổ biến. 

Các số liệu trong báo cáo thực tập của sinh viên một phần do đơn vị cung cấp, một 

phần do sinh viên bổ sung thêm để dễ dàng hơn cho việc phân tích số liệu. 

Về tính tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình thực tập: Tính chủ động 

của sinh viên được đánh giá là yếu tố khá quan trọng quyết định đến chất lượng thực 

tập. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, hầu hết các sinh viên lại chưa thực sự chủ động 

trong thực tập, đặc biệt là trong việc tiếp cận với đơn vị thực tập dẫn đến chất lượng 

thực tập không cao. 

Về nhà trường, các khoa: Bằng việc thiết kế kế hoạch thực tập, nhà trường đã 

giúp sinh viên sớm định hình rõ được mục tiêu, nhiệm vụ đối với bản thân trong suốt 

quá trình thực tập. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà 

trường, khoa với các cơ sở thực tập trong việc quản lý và đánh giá kết quả thực tập nên 

phần nào giảm đi sự ràng buộc về trách nhiệm của cơ sở trong việc hướng dẫn sinh 

viên thực tập. Mặt khác, cách đánh giá kết quả thực tập của nhà trường, khoa đối với 

sinh viên thông qua điểm báo cáo và chuyên đề thực tập tốt nghiệp chưa có tính thúc 

đẩy sinh viên tìm hiểu về công việc ở đơn vị. 

2. Thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả chương trình thực 

tập tốt nghiệp 

Một là, thuận lợi 

Nâng cao hiệu quả chương trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên khối ngành 

kinh tế kế hiện nay có nhiều yếu tố thuận lợi như: Nền kinh tế của nước ta đang 

trên đà phát triển, nhu cầu về nhân lực rất đa dạng, phong phú, có sự cạnh tranh 

giữa các đơn vị sử dụng lao động. Điều này khiến cho các DN quan tâm hơn đến 

việc tuyển chọn, bồi dưỡng nguồn nhân lực và sinh viên sắp tốt nghiệp là một mục 

tiêu. Có nhiều DN khi tiếp nhận sinh viên thực tập đã theo dõi sát sao và có các bản 

nhận xét đánh giá cả sinh viên lẫn những kiến thức sinh viên tiếp nhận trong nhà 

trường, từ đó sẵn sàng đưa ra các kiến nghị giúp nhà trường nâng cao tính thực tiễn 

của chương trình đào tạo. 

Về phía sinh viên, sinh viên đã dần nhận thức được tầm quan trọng của kỳ thực 

tập tốt nghiệp và sẵn sàng làm việc hết mình để thể hiện năng lực và học tập thêm 

nhiều kiến thức từ thực tiễn, thiết lập thêm các mối quan hệ và làm quen với vai trò là 

nhân viên trong một tổ chức, công ty. 
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Hai là, khó khăn 

Các đơn vị sử dụng lao động cởi mở với các chương trình thực tập dành cho sinh 

viên chỉ giới hạn ở phạm vi các công ty, DN ngoài quốc doanh, hoạt động trong các 

lĩnh vực kinh tế, công nghệ. Trên thực tế, chưa có cơ quan nhà nước nào xây dựng 

chương trình thực tập dành cho sinh viên tương tự như các DN ngoài quốc doanh. 

Trong khi đó, các đơn vị này vẫn cần tuyển dụng nhân lực mới hàng năm. 

Ngoài ra, có bất cập khác tồn tại trong nhiều năm qua là nhà trường rất khó khăn 

trong việc đánh giá chính xác kết quả thực tập của sinh viên. Không phải đơn vị sử 

dụng lao động nào cũng có thời gian và tâm huyết để phản ánh tình hình sinh viên thực 

tập một cách cặn kẽ, kỹ càng. 

3. Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên 

Về phía sinh viên 

Thứ nhất, tích cực trau dồi, hoàn thiện hệ thống lý thuyết được học trong toàn 

khóa. Để được tiếp cận với công việc, trước khi đi thực tập sinh viên nên tìm hiểu 

thêm kiến thức ngành nghề liên quan để thích nghi với kế hoạch thực tập và đơn vị 

mình đến thực tập như: Thời gian thực tập cụ thể từ bắt đầu đến lúc kết thúc, trách 

nhiệm, bổn phận hàng ngày (khi thực tập) sẽ là gì? Làm thế nào để thu thập được tài 

liệu thực tập? Đồng thời, sinh viên cũng cần chủ động tìm hiểu thêm về công ty mình 

đến thực tập. 

Thứ hai, sử dụng thời gian thực tập đúng mục đích. Bản thân mỗi sinh viên phải 

nhận thức được rằng, kỳ thực tập rất quan trọng đối với tương lai của họ, họ cần phải cố 

gắng hết sức mình để bắt kịp công việc, không phải chỉ để đối phó lấy một bản nhận xét 

tốt. Để khi ra trường muốn làm tốt công việc, sinh viên cần có kiến thức vững vàng. 

Điều này cần phải được trau dồi trong suốt quá trình học tập của sinh viên trước đó. 

Thứ ba, tăng cường tính tích cực, chủ động trong thực tập. Mục đích chính của 

việc thực tập không chỉ là tìm hiểu các hoạt động thực tiễn của cơ sở thực tập mà còn 

để nắm được các phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành. 

Như vậy, sinh viên không chỉ hoàn thiện hệ thống các kỹ năng, kiến thức lý thuyết mà 

để quá trình thực tập hiệu quả hơn thì cần phải chủ động và tích cực hơn trong việc 

tiếp cận với cơ sở thực tập, tăng cường sự trao đổi với mỗi sinh viên với các thành viên 

trong nhóm thực tập và giáo viên hướng dẫn. 

Về phía nhà trường, các khoa 

Thứ nhất, nhà trường, khoa chuyên môn cần có bộ phận chuyên trách tổ chức các 

chương trình thực tập. Mặc dù, mỗi năm chỉ có 1 kỳ thực tập nhưng việc lên kế hoạch, 
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liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức các chương trình giới thiệu… cần được 

duy trì thường xuyên để sinh viên có nơi thực tập đảm bảo chất lượng. 

Thứ hai, xây dựng các Phòng Thực hành. Mục tiêu là xây dựng những mô hình 

doanh nghiệp ảo để sinh viên có thể thực tập môn học ngay tại trường. Phòng Thực 

hành ảo là việc mô phỏng các nghiệp vụ, công việc, trình tự thực hiện công việc liên 

quan tới ngành học tại doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức khác, từ đó sinh viên có thể 

thực hiện các phần hành, công việc mang tính thực tế trên phòng Thực hành ảo này. 

Thứ ba, chương trình đào tạo trong nhà trường cần được xây dựng có chất lượng, 

gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. Nếu chương trình đào tạo quá xa rời với thực tiễn 

công việc, khi đi thực tập, sinh viên có thể cảm thấy hoang mang, thất vọng về nghề 

nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường cần có tài liệu hướng dẫn cụ thể về việc thực tập bởi 

đa số sinh viên khi đi thực tập còn rất mơ hồ về công việc. 

Thứ tư, sau khi sinh viên nhận nơi thực tập, nhà trường không nên “khoán trắng” 

cho đơn vị tiếp nhận sinh viên mà cần liên hệ thường xuyên với nơi tiếp nhận để tìm 

hiểu về tình hình thực tập của sinh viên. Như vậy, nhà trường, khoa mới theo dõi được 

thực chất chất lượng kỳ thực tập của sinh viên, đồng thời trong nhiều trường hợp cũng 

cần có sự can thiệp, điều chỉnh của nhà trường, khoa đối với sinh viên. 

Thứ năm, để biết được những hạn chế của chương trình đào tạo, nhà trường nên 

tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các cơ quan, doanh nghiệp. Những ý kiến này thường 

rất thiết thực, giúp nhà trường hiểu được nhu cầu của thị trường lao động nhằm trang 

bị kiến thức cho sinh viên. Có thể lấy phản hồi bằng nhiều cách như tổ chức hội thảo, 

bằng bảng hỏi, hỏi chuyện trực tiếp… 

Về phía đơn vị thực tập 

Để nâng cao chất lượng chương trình thực tập của sinh viên, chất lượng nguồn 

nhân lực tiềm năng, các cơ quan, tổ chức, DN cần có sự phối hợp tích cực, hỗ trợ nhà 

trường trong việc tiếp nhận sinh viên thực tập, tạo những điều kiện tốt nhất để thực tập 

sinh tiếp cận với công việc, cử người hướng dẫn sinh viên thực tập tận tình, chu đáo. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Tổng cục Thống kê, “Báo cáo kết quả rà soát số lượng doanh nghiệp năm 2018"; 

Số liệu điều tra 200 sinh viên khóa 52 Trường Học viện Tài chính của tác giả; 
Castillo, D.E, Khuyến khích sinh viên thực tập tích cực làm việc, Tạp chí Business Mexico, 
tháng 3/2004, ABI/INFORM Global, trang 7. 



80 nghiªn cøu khoa häc 

Sinh viªn 

 

  

 
 

 

Nghiªn cøu khoa häc sinh viªn TËp 08/2019 
 

 
 

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n 

NguyÔn ®×nh cÈN 

 

ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung 

Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 

 

Tham gia biªn tËp sè nµy: 

1. PGS. TS. ĐẶNG VĂN DU 

2. PGS. TS. HÀ MINH SƠN 

3. PGS. TS. NGÔ THANH HOÀNG 

4. PGS. TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG 

5. PGS. TS. NGUYỄN TIẾN THUẬN 

6. PGS. TS. ĐÀO THỊ MINH THANH 

7. TS. NGUYỄN MINH HOÀNG 

8. ThS. VŨ DUY MINH 

 

Tr×nh bµy vµ thùc hiÖn 

ban qu¶n lý khoa häc 

 

ThiÕt kÕ b×a 

Bïi Dòng Th¾ng 

 


