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Phấn đấu tăng trưởng tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%

Hiện tại, Chính phủ đã yêu cầu 
các Bộ, ngành, địa phương xây dựng 
hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho 
công tác chỉ đạo điều hành theo chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực 
công tác được giao; tập trung thực 
hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tăng 
cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, bảo đảm các cân đối 
lớn của nền kinh tế, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững. Cụ thể, điều hành đồng bộ các 
chính sách vĩ mô, kết hợp hài hòa 
giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh 
hoạt và thận trọng với chính sách tài 
khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương và 
các chính sách khác; phấn đấu tăng 
trưởng tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ 
tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
khoảng 4%. 

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ 
giá phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn 
biến lạm phát và thị trường tiền tệ; 
phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù 
hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô; ổn 
định và phát triển thị trường ngoại 
tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà 
nước. Mở rộng tín dụng đi đôi với 
nâng cao chất lượng tín dụng; tập 
trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu 
tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh; 
kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với 
lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tăng cường kỷ luật tài chính, 
điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết 
kiệm, trong phạm vi dự toán được 
giao. Mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển 
biến rõ nét trong việc quản lý thu, 
nhất là khu vực kinh tế phi chính thức; 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống 
thất thu, buôn lậu, gian lận thương 
mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, 

chống chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, tổng hợp 
báo cáo cấp có thẩm quyền phương 
án xử lý nợ đọng thuế không có khả 
năng thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế 
xuống dưới 5% tổng NSNN; phấn 
đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự 
toán Quốc hội giao. Triệt để tiết kiệm 
các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp 
xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự 
cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô 
công và trang thiết bị đắt tiền; hạn 
chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, 
hội thảo, khánh tiết, công tác nước 
ngoài...; chỉ ban hành mới cơ chế, 
chính sách chi NSNN khi có nguồn 
tài chính đảm bảo. Kiên quyết cắt 
giảm những khoản chi thường xuyên 
ngân sách Trung ương đã được giao 
trong dự toán đầu năm, nhưng đến 
ngày 30 tháng 6 năm 2018 chưa phân 
bổ, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định. Kiểm 
soát bội chi NSNN ở mức 3,7% GDP. 

 Quản lý chặt chẽ và sử dụng 
hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng 
cường quản lý các quỹ ngoài ngân 
sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc 
vay, sử dụng vốn vay, trả nợ. Phấn 
đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công 
khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ 
khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài 
của quốc gia khoảng 47,6% GDP. 
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển 
khai Luật Quản lý nợ công, thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ 
cấu lại NSNN và quản lý nợ công 
theo hướng an toàn, bền vững theo 
tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính 
trị. Tăng cường quản lý, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả các nguồn lực NSNN, 
gắn với huy động tối đa các nguồn 
lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, 
sửa đổi, hoàn thiện thể chế, pháp luật 
theo hướng bảo đảm nguyên tắc ngân 
sách Trung ương đóng vai trò chủ 

đạo, trong đó có cơ chế phân chia 
nguồn thu và nhiệm vụ chi phù hợp, 
khắc phục hiệu quả tình trạng tỷ trọng 
nguồn thu ngân sách Trung ương 
giảm và cân đối ngân sách Trung 
ương khó khăn như hiện nay.

Tăng cường quản lý, giám sát 
chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết 
phòng, chống lợi ích nhóm, tham 
nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi 
phạm trong hoạt động đầu tư công; 
chấn chỉnh những bất cập trong các 
dự án đối tác công tư, nhất là các dự 
án BOT. Triển khai nhanh, quyết liệt 
công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn 
đầu tư công; đẩy nhanh tốc độ thực 
hiện và giải ngân ngay từ những 
tháng đầu năm, nhất là các công trình 
hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, dự 
án hạ tầng quan trọng. Phấn đấu giải 
ngân 100% dự toán chi đầu tư phát 
triển được Quốc hội và Thủ tướng 
Chính phủ giao. Tăng cường các biện 
pháp để không phát sinh nợ đọng xây 
dựng cơ bản. 

Thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh 
mở rộng thị trường gắn với đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trong hoạt 

Phát triển kinh tế xã hội năm 2018 
THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT VÀ 
ĐỒNG BỘ 3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC
 ThS. Nguyễn Dũng Thương
Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà 
nước (NSNN) năm 2018, Chính 
phủ đề ra phương châm hành 
động “Kỷ cương, liêm chính, hành 
động, sáng tạo, hiệu quả” và xác 
định trọng tâm chỉ đạo điều hành 
là: Tăng cường ổn định kinh tế 
vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, 
thực chất trong thực hiện các đột 
phá chiến lược, cơ cấu lại nền 
kinh tế, gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh; khuyến khích đổi mới sáng 
tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh 
nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế; thực hiện quyết liệt cải cách 
hành chính; tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả thực thi pháp luật và sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả 
các ngành, các cấp... 
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động xuất nhập khẩu, nhất là thủ tục 
kiểm tra chuyên ngành. Bảo đảm cân 
đối xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt tốc 
độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 
8% đến 10% so với năm 2017, kiểm 
soát nhập siêu dưới 3% so với tổng 
kim ngạch xuất khẩu. Triển khai các 
biện pháp phòng vệ thương mại, các 
hàng rào kỹ thuật phù hợp với các 
cam kết quốc tế; tăng cường quản 
lý, kiểm soát nhập khẩu; cải thiện 
tình trạng thâm hụt thương mại với 
các thị trường nhập siêu cao. Phát 
triển mạnh thị trường trong nước; 
xây dựng hệ thống phân phối đồng 
bộ và hiệu quả. Tăng cường quản 
lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực phân phối bán lẻ phù 
hợp với cam kết mở cửa thị trường, 
đẩy mạnh kết nối giữa nhà phân phối 
và nông dân tại các vùng sản xuất 
nông sản. Phấn đấu tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng tăng khoảng 10%. Triển khai 
hiệu quả các biện pháp bình ổn giá 
cả, thị trường; tiếp tục điều chỉnh theo 
lộ trình giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà 
nước quản lý. Tạo thuận lợi thương 
mại kết hợp với tăng cường công tác 
quản lý, kiểm tra thị trường, các biện 
pháp phòng chống và xử lý nghiêm, 
kịp thời các hành vi gian lận thương 
mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém 
chất lượng. Theo dõi sát diễn biến, 
thường xuyên cập nhật thông tin về 
tình hình thị trường bất động sản. 
Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả 
các công cụ, giải pháp để thúc đẩy 
thị trường bất động sản phát triển ổn 
định, bền vững, không để xảy ra tình 
trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo 
đảm tính công khai minh bạch của thị 
trường; nâng cao chất lượng công tác 
thống kê và phân tích, dự báo về tình 
hình kinh tế vĩ mô; chủ động phương 
án, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu 
quả đối với diễn biến tình hình trong 
nước, quốc tế. 

Tập trung cải cách thủ tục hành 
chính liên quan đến đất đai, thuế, 
hải quan, nông nghiệp, nông thôn, 
ứng dụng công nghệ thông tin, khởi 
nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín 
dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối 
với người có công, lý lịch tư pháp, hộ 
tịch..., giảm thời gian thực hiện thủ 

tục và chi phí hoạt động của người 
dân, doanh nghiệp. Cải thiện căn bản, 
tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu 
về môi trường kinh doanh, năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, 
bổ sung các văn bản quy phạm pháp 
luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, 
trong đó tập trung cải cách toàn diện 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành, 
bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% 
danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ 
tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, 
đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư 
kinh doanh. Thường xuyên tổ chức 
các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, 
kịp thời xử lý những phản ánh và kiến 
nghị của doanh nghiệp. Phấn đấu năm 
2018 cải thiện đáng kể về thứ hạng 
của Việt Nam trong bảng xếp hạng 
của thế giới, đưa Việt Nam vào nhóm 
ASEAN-4 về năng lực cạnh tranh và 
môi trường kinh doanh.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp phát triển mạnh doanh 
nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp; chú trọng thu hút đầu 
tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao 
và các tập đoàn đa quốc gia gắn với 
phát triển doanh nghiệp trong nước 
và công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư 
kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá 
thể, tạo môi trường cạnh tranh bình 
đẳng theo cơ chế thị trường.

Thực hiện quyết liệt và đồng 
bộ 3 đột phá chiến lược

Tập trung thực hiện quyết liệt 
và đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Cụ 
thể, đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật 
gắn với tổ chức thi hành pháp luật 
theo tinh thần thượng tôn pháp luật. 
Tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban 
hành kịp thời các văn bản quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành các 
luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu 
lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn 
bản quy phạm pháp luật. Chuẩn bị tốt 
các dự án Luật trình Quốc hội cho ý 
kiến và thông qua tại các kỳ họp năm 
2018, trọng tâm là Luật Đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 
công; sửa đổi các luật liên quan đến 
đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh 
doanh, kiểm tra chuyên ngành... Tiếp 

tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện 
pháp luật về đầu tư, nhất là đầu tư 
công, đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư (PPP). Có cơ chế, chính sách 
huy động và sử dụng hiệu quả mọi 
nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu 
tư kinh doanh. Hoàn thiện thể chế về 
phát triển, ứng dụng khoa học công 
nghệ, công nghệ thông tin và truyền 
thông, giáo dục và đào tạo, để tiếp 
cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế.  
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
chú trọng phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao. Huy động mạnh mẽ 
doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, 
nhất là trong các lĩnh vực đang thiếu 
nhân lực như công nghệ thông tin, du 
lịch, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng 
lao động của các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. Thực hiện đồng bộ ba 
nội dung về quy hoạch lại mạng lưới, 
tự chủ đại học và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Tăng cường công tác 
nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường 
lao động, đặc biệt gắn với cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng 
dần quy mô các chương trình đào tạo 
chất lượng cao, các chuyên ngành 
khoa học liên quan đến công nghệ, 
kỹ thuật và những ngành thị trường 
có nhu cầu tuyển dụng cao; tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc hình thành và 
phát triển thị trường lao động một 
cách đầy đủ, mở rộng thị trường xuất 
khẩu lao động. Rà soát mạng lưới 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đổi 
mới quản lý, giao quyền tự chủ, nâng 
cao hiệu quả công tác giáo dục nghề 
nghiệp, tăng cường công tác tư vấn 
nghề nghiệp, việc làm, và hỗ trợ kiến 
thức khởi nghiệp cho người dân, đặc 
biệt là thanh niên. 

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiệu quả; tập trung rà soát, xây 
dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy 
hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2030 theo các quy định pháp luật về 
quy hoạch. Xây dựng cơ chế, chính 
sách phù hợp, nhằm tăng tính hấp dẫn 
để khuyến khích các thành phần kinh 
tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, 
nhất là hạ tầng giao thông, lưới điện, 
thủy lợi, hạ tầng thích ứng với biến 
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đổi khí hậu... Ngoài ra, Nghị quyết 
cũng nêu rõ, cần nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao động; tạo 
chuyển biến rõ nét và thực chất trong 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, năng suất lao động 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế.  Tổ 
chức thực hiện quyết liệt và khẩn 
trương Nghị quyết của Quốc hội về 
thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức 
tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật các tổ chức tín 
dụng. Đẩy mạnh triển khai Đề án cơ 
cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn 
với xử lý nợ xấu đến năm 2020. Đẩy 
mạnh cơ cấu lại NSNN theo hướng 
tăng dần tỷ trọng thu nội địa; đảm bảo 
tỷ trọng chi đầu tư phát triển 26%, tỷ 
trọng chi thường xuyên 64,1% trong 
tổng chi NSNN; bảo đảm chi an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc 
phòng, an ninh theo dự toán Quốc 
hội giao.  Cơ cấu lại đầu tư công gắn 
với cơ cấu lại thu chi NSNN và bảo 
đảm bền vững an toàn nợ công. Tăng 
cường hiệu quả đầu tư công, bảo đảm 
cân đối về đầu tư phát triển, phấn đấu 
đạt tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP; 
tăng tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân trong 
tổng đầu tư phát triển toàn xã hội lên 
khoảng 41%; giá trị hệ số hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư (ICOR) năm 
2018 đạt khoảng 6,0. Xây dựng định 
hướng thu hút có chọn lọc các dự án 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI), ứng dụng công nghệ cao, thân 
thiện với môi trường; triển khai vận 
hành Hệ thống thông tin quốc gia về 
đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh liên kết 
giữa doanh nghiệp trong nước với 
doanh nghiệp FDI. 

Thành lập Ủy ban quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp. Tổ chức 
phân công, phân cấp thực hiện các 
quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của 
chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 
nhiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu 
tư vào doanh nghiệp. Đẩy mạnh cổ 
phần hóa gắn với niêm yết trên thị 
trường chứng khoán và thoái vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp mà 
Nhà nước không cần nắm giữ theo 
các nguyên tắc thị trường, công khai, 
minh bạch, đúng pháp luật và đảm 

bảo lợi ích cao nhất của Nhà nước. 
Tạo chuyển biến căn bản trong việc 
xử lý các doanh nghiệp, dự án thua 
lỗ. Cơ bản hoàn thành sắp xếp, đổi 
mới các công ty nông, lâm trường 
theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ 
Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-
CP của Chính phủ. Đẩy mạnh phong 
trào khởi nghiệp và phát triển doanh 
nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thu hút 
mạnh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn. Sớm 
ban hành các văn bản hướng dẫn và 
thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Tăng cường quản lý, 
hạch toán và thống kê khu vực kinh 
tế phi chính thức. Phấn đấu thành lập 
mới 135 nghìn doanh nghiệp trong 
năm 2018.

 Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao 
hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp 
công lập; tăng quyền tự chủ và thúc 
đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp 
công lập theo tinh thần Nghị quyết 
19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII. Phát triển nông nghiệp đi 
đôi với phát triển công nghiệp chế 
biến sâu, chế biến tinh, tăng cường 
ứng dụng khoa học công nghệ, các 
quy trình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy 
sản xuất nông nghiệp an toàn, nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Tổ 
chức lại một cách thực chất sản xuất 
nông nghiệp, khuyến khích phát triển 
liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất 
đến chế biến, tiêu thụ; giảm chi phí 
trung gian để nâng cao thu nhập cho 
nông dân; nâng cao giá trị gia tăng 
và sức cạnh tranh của nông sản Việt 
Nam; phát triển kinh tế rừng, kinh tế 
biển; thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để khắc phục tình trạng đánh bắt hải 
sản trái phép, không đăng ký, không 
khai báo. Đẩy mạnh thực hiện Cơ cấu 
lại nông nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới theo kế hoạch đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16 
tháng 11 năm 2017 và Chương trình 
mục tiêu quốc gia Xây dựng nông 
thôn mới. Phấn đấu năm 2018 có ít 
nhất 52 huyện và 37% xã đạt chuẩn 
nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng 
GDP của khu vực nông, lâm nghiệp, 
thủy sản đạt khoảng 3,0%, kim ngạch 

xuất khẩu đạt 36 - 37 tỷ USD.
Phát triển mạnh công nghiệp, 

trọng tâm là các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo; công nghiệp phục 
vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ 
gắn với liên kết chuỗi giá trị của các 
tập đoàn đa quốc gia. Tập trung đổi 
mới công nghệ, thân thiện với môi 
trường trong các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo, năng lượng, khai 
khoáng... Phấn đấu tốc độ tăng trưởng 
GDP của khu vực công nghiệp và 
xây dựng đạt khoảng 7,7%, trong đó 
công nghiệp khoảng 7,3%, xây dựng 
khoảng 9,2%. 

Tập trung phát triển các ngành 
dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch 
vụ hỗ trợ nông nghiệp, công nghiệp, 
dịch vụ công nghệ thông tin, truyền 
thông, tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm, logistics, du lịch...; thúc đẩy 
xuất khẩu các ngành dịch vụ có tiềm 
năng; minh bạch, hiện đại hóa thị 
trường vui chơi có thưởng và xổ số. 
Tăng cường và đổi mới công tác xúc 
tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản 
phẩm du lịch đa dạng, độc đáo; xây 
dựng thương hiệu du lịch Việt Nam 
và từng vùng, từng địa phương nhằm 
từng bước phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, đạt khoảng 
15 triệu lượt khách du lịch quốc tế 
đến Việt Nam. Phấn đấu tốc độ tăng 
trưởng GDP của khu vực dịch vụ đạt 
khoảng 7,4%...

 Rà soát, hoàn thiện chính sách, 
pháp luật liên quan đến phát triển 
kinh tế vùng, thúc đẩy và nâng cao 
hiệu quả cơ chế, tập trung chỉ đạo 
điều phối liên kết vùng, phát huy tối 
đa tiềm năng, lợi thế so sánh của từng 
vùng, từng địa phương. Phát huy 
mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh 
tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế 
lớn, các thành phố lớn; chủ động thúc 
đẩy liên kết giữa các vùng với các 
nước trong khu vực trong điều kiện 
hội nhập…Nhiệm vụ, giải pháp khác 
là thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành 
chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
hành chính; xây dựng Chính phủ điện 
tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp 
tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt 
khiếu nại, tố cáo... 
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Có biện pháp chỉ đạo quyết 
liệt để bảo đảm mục tiêu tăng 
trưởng

Theo đó, Chính phủ yêu cầu 
các Bộ, ngành, địa phương chủ 
động theo dõi sát diễn biến tình hình 
trong nước và thế giới, kịp thời có 
phản ứng chính sách phù hợp; tiếp 
tục quán triệt, có kế hoạch, biện 
pháp cụ thể, quyết liệt thực hiện 
chủ đề của Chính phủ năm 2018 là: 
“Kỷ cương, liêm chính, hành động, 
sáng tạo, hiệu quả”; tập trung thực 
hiện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm 
vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị 
quyết của Đảng, Quốc hội và Chính 
phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/
NQ-CP về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội và dự toán NSNN 
năm 2018, Công điện số 240/CĐ-
TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về đôn đốc thực hiện 
nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018; tăng cường 
đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình 
trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm 
vụ, chống bệnh quan liêu, hình 
thức, tạo chuyển biến rõ rét trong 
từng ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, tiếp tục tập trung thực 
hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 
tăng trưởng nhanh, bền vững gắn 
với thực hiện các đột phá chiến 
lược, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế. Trong năm 2018 và các năm 
tiếp theo, tiếp tục coi công tác xây 

dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, 
cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh là ưu tiên hàng 
đầu. Tích cực rà soát các cơ chế, 
chính sách, quy định pháp luật, kịp 
thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập 
gây cản trở cho phát triển kinh tế 
- xã hội, đặc biệt là các quy định 
liên quan đến đầu tư, kinh doanh, 
quy hoạch, môi trường, đất đai… 
Từng Bộ, ngành, địa phương, tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn 
trương xây dựng kịch bản tăng 
trưởng theo từng quý, có biện pháp 
chỉ đạo quyết liệt, cụ thể để bảo 
đảm mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; 
người đứng đầu chịu trách nhiệm 
về kết quả điều hành thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch của ngành, lĩnh 
vực phụ trách. Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư tổng hợp, xây dựng kịch bản 
tăng trưởng. Các Bộ: Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Công Thương, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ 
động theo dõi sát diễn biến kinh tế 
vĩ mô trong nước và quốc tế, tập 
trung nghiên cứu, kịp thời đề xuất 
các giải pháp, đối sách phù hợp, 
nhất là việc điều chỉnh chính sách 
của các nước lớn. 

Đi liền với đó, cần phấn 
đấu giảm mặt bằng lãi suất, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam thực 
hiện chính sách tiền tệ chủ động, 
linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt 
chẽ với chính sách tài khóa và các 
chính sách vĩ mô khác, bảo đảm 
mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát. Điều hành tăng 

trưởng tín dụng phù hợp gắn với 
bảo đảm chất lượng tín dụng, nhất 
là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thúc đẩy 
cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử 
lý nợ xấu; phấn đấu giảm mặt bằng 
lãi suất; giữ ổn định tỷ giá, tăng dự 
trữ ngoại hối Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và các Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện quyết liệt các 
giải pháp cần thiết và chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về tiến độ thực hiện 
và giải ngân vốn đầu tư công, tạo 
chuyển biến ngay trong tháng 3 
năm 2018. Tăng cường thanh tra, 
kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm 
trách nhiệm, xử lý các trường hợp 
gây chậm trễ trong triển khai thực 
hiện kế hoạch đầu tư công. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn 
trương giao hết kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2018; báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ tổng thể việc giao 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020. Tăng cường thực 
hiện đấu thầu qua mạng, bảo đảm 
hiệu quả, tiết kiệm. Bộ Tài chính 
thực hiện chính sách tài khóa chặt 
chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính 
- ngân sách nhà nước, triệt để tiết 
kiệm chi thường xuyên, mua sắm, 
hội họp; quyết liệt chống thất thu, 
chuyển giá, trốn thuế, mở rộng và 
không để xói mòn cơ sở thuế; tăng 
cường giải pháp thu thuế từ hoạt 
động của khu vực kinh tế phi chính 
thức. Huy động và sử dụng có hiệu 
quả nguồn lực tài sản công. Quản 

Nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển 
KTXH, đảm bảo tăng trưởng kinh tế

 ThS Nguyễn Thúy Hằng - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018 nhấn mạnh, cần có biện pháp chỉ 
đạo quyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất; kiểm 
soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng ngay từ đầu năm; sớm vận hành hiệu quả ba đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt;... , trong đó yêu cầu có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để bảo 
đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
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lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nợ 
công và bảo đảm khả năng trả nợ, 
bảo đảm an toàn nợ công và nền tài 
chính quốc gia. 

Bên cạnh đó, cần kiểm soát 
tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng 
ngay từ đầu năm; các Bộ, ngành, 
địa phương phối hợp chặt chẽ với 
Ban Chỉ đạo điều hành giá kiểm 
soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu 
dùng ngay từ những tháng đầu năm 
để tạo dư địa điều hành cho những 
tháng cuối năm; xây dựng phương 
án, lộ trình điều chỉnh giá các mặt 
hàng, dịch vụ do Nhà nước quản 
lý; xây dựng kịch bản điều hành 
giá chi tiết, phù hợp, bảo đảm mục 
tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018. 
Các Bộ, ngành, địa phương có kế 
hoạch và mục tiêu cụ thể, thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra, tập trung 
đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, 
thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nước theo phương án đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ 
cấu lại ngành, lĩnh vực, địa phương 
mình; có giải pháp đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ cao trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0; tập 
trung giải quyết khó khăn, vướng 
mắc để phát triển các khu kinh tế 
tập trung, khu công nghệ cao... Các 
Bộ, cơ quan theo phân công khẩn 
trương chuẩn bị nội dung, chương 
trình tổ chức các hội nghị chuyên 
đề toàn quốc để bàn về những giải 
pháp, quyết sách chỉ đạo tầm quốc 
gia đối với những vấn đề trọng yếu 
của đất nước. 

Ban Chỉ đạo quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả thực hiện quyết liệt các 
giải pháp chống buôn lậu, gian lận 
thương mại; tập trung chỉ đạo kiểm 
tra, kiểm soát các mặt hàng, địa bàn 
trọng điểm để phát hiện, xử lý kịp 
thời các hành vi trốn thuế, sản xuất, 
kinh doanh hàng nhập lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng, gian 
lận thương mại. Thường xuyên chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi 
sát tình hình sản xuất, kinh doanh 
các sản phẩm chủ yếu thuộc ngành, 
lĩnh vực phụ trách. Tập trung theo 
dõi, xử lý dứt điểm 12 dự án thua 
lỗ, thất thoát lớn và các dự án khác 

do ngân sách nhà nước đầu tư. 
Sớm vận hành hiệu quả ba 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc 
biệt

Hiện tại, Chính phủ yêu cầu 
các Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Ủy ban nhân dân các 
tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa, 
Kiên Giang chuẩn bị đầy đủ cơ sở 
pháp lý và các điều kiện cần thiết 
để sớm vận hành hiệu quả ba đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt, trong 
đó khẩn trương hoàn thiện các Đề 
án của Chính phủ về thành lập các 
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, 
hoàn thiện dự án Luật đơn vị - hành 
chính kinh tế đặc biệt, trình Quốc 
hội thông qua. Các Bộ: Giao thông 
vận tải, Công Thương, Tài chính và 
các địa phương nghiên cứu, đề xuất 
cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 
như: Giá dịch vụ sử dụng đường bộ, 
phí dịch vụ logistics... trong tháng 
3 năm 2018. Các bộ, cơ quan theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp 
tục chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn 
đốc, đánh giá công việc đang triển 
khai, nhất là về vấn đề môi trường, 
xử lý nước thải, rác thải, bảo đảm 
an toàn thực phẩm, chất lượng 
khám chữa bệnh cho người dân, 
xử lý triệt để các vấn đề đang gây 
bức xúc xã hội như: Trật tự đô thị, 
bảo đảm an toàn cho cán bộ, bác sĩ, 
nhân viên y tế trong bệnh viện, ứng 
xử trong môi trường giáo dục. Bộ 
Công Thương phối hợp với các Bộ, 
cơ quan, địa phương liên quan khai 
thác hiệu quả các cơ hội, lợi thế của 
các hiệp định thương mại tự do mà 
Việt Nam đã ký kết. Đẩy nhanh tiến 
độ ký Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam và Liên minh Châu Âu 
(EVFTA).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn kịp thời hướng dẫn, triển 
khai công tác phòng, chống dịch 
bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy 
sản. Chủ động công tác ứng phó 
với thiên tai. Chủ trì, phối hợp với 
Bộ Công Thương, hiệp hội ngành 
hàng, các địa phương có giải pháp 
thúc đẩy phát triển các sản phẩm 
nông sản xuất khẩu chủ lực. Chủ 
trì, phối hợp với các địa phương 
tăng cường công tác quản lý di dân 

tự do, khẩn trương đề xuất chính 
sách quản lý di dân và chuẩn bị hội 
nghị toàn quốc bàn về giải pháp 
giải quyết tình trạng dân di cư tự do 
tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên 
và Tây Nam bộ.

Xây dựng phương án bãi bỏ 
thủ tục kiểm tra chuyên ngành 
không cần thiết

Các Bộ quản lý chuyên ngành 
và các Bộ, cơ quan quản lý ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện, cần khẩn trương rà soát các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan, xây dựng phương án cắt giảm, 
đơn giản hóa, bãi bỏ điều kiện kinh 
doanh, thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành không cần thiết, bất hợp lý, 
chồng chéo, gây cản trở hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của người dân 
và doanh nghiệp, bảo đảm cắt giảm, 
đơn giản hóa 50% danh mục hàng 
hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản 
hóa 50% điều kiện kinh doanh. Xây 
dựng văn bản thực thi phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa quy định về 
điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm 
tra chuyên ngành theo hướng xây 
dựng một nghị định sửa nhiều nghị 
định theo trình tự, thủ tục rút gọn, 
trình Chính phủ xem xét, ban hành 
chậm nhất trước ngày 31/10/2018; 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư rà soát, nghiên cứu, tiếp tục đề 
xuất cắt giảm ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 
vực quản lý quy định tại Phụ lục 
4 của Luật đầu tư; xây dựng dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật đầu tư và Luật doanh 
nghiệp. Khẩn trương trình Chính 
phủ dự thảo Nghị định quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, 
cơ chế một cửa ASEAN và kiểm 
tra chuyên ngành; đề xuất cụ thể 
cách thức quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành đối với danh mục hàng hóa 
đang chịu nhiều hình thức quản 
lý, kiểm tra chồng chéo của nhiều 
bộ...
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Sự kiện - Nhận định 

Phấn đấu KTTN đạt 50% GDP 
vào năm 2020

Trong những năm qua, kinh tế tư 
nhân ở nước ta đã không ngừng phát 
triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự 
nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Vị trí, vai trò của kinh 
tế tư nhân đã có những bước tiến quan 
trọng, ngày càng tích cực hơn. Hệ thống 
pháp luật, cơ chế, chính sách từng bước 
được hoàn thiện. Quyền tài sản, quyền 
tự do kinh doanh của cá nhân và tổ chức 
được thể chế hóa và được pháp luật bảo 
vệ. Phương thức quản lý của Nhà nước 
đối với kinh tế tư nhân được đổi mới phù 
hợp hơn với cơ chế thị trường. Cải cách 
hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 
chính được đẩy mạnh; môi trường đầu 
tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, 
thông thoáng, thuận lợi hơn. Dân chủ 
trong đời sống kinh tế - xã hội ngày càng 
được phát huy… Kinh tế tư nhân liên tục 
duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm 
tỉ trọng 39 - 40% GDP; thu hút khoảng 
85% lực lượng lao động của nền kinh tế, 
góp phần quan trọng trong huy động các 
nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển 

sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh 
tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu 
NSNN, tạo việc làm, cải thiện đời sống 
nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân phát 
triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ; 
chưa đáp ứng được vai trò là một động 
lực quan trọng của nền kinh tế. Tốc độ 
tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu 
hướng giảm trong những năm gần đây; 
quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ 
kinh doanh; trình độ công nghệ, trình độ 
quản trị, năng lực tài chính, chất lượng 
sản phẩm và sức cạnh tranh thấp; cơ cấu 
ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết 
với nhau và với các thành phần kinh tế 
khác; năng lực hội nhập kinh tế quốc tế 
còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của 
các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn 
cầu. Nhiều doanh nghiệp tư nhân ngừng 
hoạt động, giải thể và phá sản. Vi phạm 
pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh 
trong kinh tế tư nhân còn khá phổ biến. 
Tình trạng sản xuất, kinh doanh gây ô 
nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ 
sinh, an toàn thực phẩm; gian lận thương 
mại… diễn ra nghiêm trọng, phức tạp.

Ảnh: ST – Minh họa

Phát triển Kinh tế tư nhân trở 
thành động lực của nền kinh tế

Đó là nội dung quan 
trọng, xuyên suốt của 
Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5, Ban Chấp hành 
Trung ương khoa XII, với 
mục tiêu đặt ra là: Phát 
triển kinh tế tư nhân 
lành mạnh, hiệu quả, 
bền vững, thực sự trở 
thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh, bền vững, không 
ngừng nâng cao đời 
sống của nhân dân, thực 
hiện tiến bộ, công bằng 
xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, sớm đưa 
nước ta trở thành nước 
công nghiệp theo hướng 
hiện đại. 

 ThS. Đinh Thị Thùy Liên - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
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Trong khi, mục tiêu đặt ra 
trong thời gian tới là: Phấn đấu 
đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu 
DN; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu 
DN và đến năm 2030, có ít nhất 2 
triệu DN. Tốc độ tăng trưởng của 
kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng 
trưởng chung của nền kinh tế. Phấn 
đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu 
vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến 
năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 
2025 khoảng 55%, đến năm 2030 
khoảng 60 - 65%. Bình quân giai 
đoạn 2016 - 2025, năng suất lao 
động tăng khoảng 4 - 5%/năm. Thu 
hẹp khoảng cách về trình độ công 
nghệ, chất lượng nhân lực và năng 
lực cạnh tranh của DN tư nhân so 
với nhóm dẫn đầu ASEAN-4; nhiều 
DN tư nhân tham gia mạng sản 
xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn 
cầu. 

Một số giải pháp để đạt mục 
tiêu tăng trưởng KTTN

Thứ nhất là, tạo lập môi 
trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi 
cho phát triển kinh tế tư nhân. Theo 
đó, cần triển khai thực hiện đồng bộ 
các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá 
trình cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng. Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu 
tư tư nhân và bảo đảm hoạt động 
của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị 
trường. Thể chế hóa đầy đủ và bảo 
đảm thực hiện nghiêm minh quyền 
tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài 
sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của 
các tổ chức, cá nhân theo quy định 
của pháp luật. Có các cơ chế, chính 
sách khuyến khích thành lập DN tư 
nhân; thu hẹp những lĩnh vực kinh 
doanh có điều kiện, tạo điều kiện 
để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển 
sản xuất kinh doanh trong những 
ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp 
luật không cấm, phù hợp với chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội trong 
từng thời kỳ. 

Khuyến khích, tạo điều kiện 
cho các hộ kinh doanh mở rộng quy 
mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự 
nguyện liên kết hình thành các hình 
thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển 
đổi sang hoạt động kinh doanh theo 

mô hình DN thông qua các chính 
sách như: Miễn, giảm thuế TNDN, 
tiền sử dụng đất trong những năm 
đầu hoạt động; tư vấn, hướng dẫn 
thủ tục thành lập DN, xây dựng 
phương án sản xuất kinh doanh; tổ 
chức công tác tài chính, kế toán; 
cung cấp thông tin; hướng dẫn quản 
trị DN và tư vấn pháp luật. Hoàn 
thiện và bảo đảm thực thi minh 
bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ 
phát triển DNNVV, phong trào khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo tiền 
đề hình thành các tập đoàn kinh tế 
tư nhân sở hữu hỗn hợp, bao gồm 
cả việc góp vốn vào các tập đoàn 
kinh tế nhà nước có tiềm lực vững 
mạnh, đủ sức cạnh tranh, tham gia 
mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu 
vực và toàn cầu, đặc biệt là trong 

lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế 
tạo, điện tử, nông nghiệp. Có chính 
sách khuyến khích sản xuất trong 
lĩnh vực nông nghiệp theo hướng 
chủ yếu dựa vào DN, hợp tác xã và 
trang trại có quy mô lớn, ứng dụng 
công nghệ cao. Chú trọng phát triển 
các ngành công nghiệp và dịch vụ 
hỗ trợ nông nghiệp. Đẩy mạnh và 
nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho 
nông dân... 

Mở rộng khả năng tham gia 
thị trường và thúc đẩy cạnh tranh 
bình đẳng theo hướng phát triển 
mạnh mẽ, thông suốt, đồng bộ các 

thị trường, hệ thống lưu thông, 
phân phối hàng hóa, dịch vụ trên 
cả nước, đặc biệt là thị trường tư 
liệu sản xuất; đồng thời có biện 
pháp bảo vệ có hiệu quả thị trường 
trong nước gắn với đẩy mạnh phát 
triển thị trường quốc tế phù hợp với 
các cam kết quốc tế. Bảo đảm cạnh 
tranh lành mạnh trên thị trường. 
Làm tốt công tác quy hoạch mạng 
lưới phân phối phù hợp với quy mô 
dân số và đặc điểm địa phương. 
Có biện pháp hiệu quả ổn định thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt 
là đối với hàng nông sản. Tăng 
cường công tác phòng, chống gian 
lận thương mại, thao túng, chi phối 
thị trường, bóp méo giá cả, quan hệ 
cung - cầu hàng hóa, dịch vụ. Xóa 
bỏ các rào cản, chính sách, các biện 

pháp hành chính can thiệp trực tiếp 
vào thị trường và sản xuất kinh 
doanh tạo ra bất bình đẳng trong 
tiếp cận nguồn lực xã hội, trọng tâm 
là vốn và đất đai, cơ hội kinh doanh 
ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh 
của kinh tế tư nhân. Tăng cường 
tính minh bạch và kiểm soát độc 
quyền kinh doanh, bảo đảm cạnh 
tranh lành mạnh trên thị trường. 

Xây dựng chính sách tạo điều 
kiện để kinh tế tư nhân tham gia vào 
quá trình cơ cấu lại DNNN thông 
qua việc góp vốn, mua cổ phần; 
thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị 
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giữa DNNN và DN của tư nhân... 
Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện 
cho kinh tế tư nhân tham gia cung 
cấp dịch vụ công. Hoàn thiện thể 
chế quản lý tài chính DN và minh 
bạch thông tin tài chính DN của 
tư nhân. Tập trung phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội đồng bộ, hiện đại, nhất là giao 
thông, năng lượng, viễn thông, đô 
thị, cấp, thoát nước, thuỷ lợi, xử lý 
chất thải, dịch vụ hậu cần và tạo 
điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư 
nhân tiếp cận, sử dụng bình đẳng, 
với chi phí hợp lý... 

Tăng cường khả năng tiếp 
cận các nguồn lực về đất đai, tài 
nguyên và môi trường, một cách 
minh bạch, bình đẳng theo cơ chế 
thị trường. Cơ cấu lại và phát triển 
nhanh, an toàn, hiệu quả các thị 
trường tài chính, nhất là thị trường 
tiền tệ và thị trường vốn; tạo điều 
kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh 
tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân 
hàng, huy động vốn trên thị trường 
chứng khoán, nhất là phát hành trái 
phiếu DN và sử dụng các dịch vụ 
tài chính với chi phí hợp lý. Phát 
triển đa dạng các định chế tài 
chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm, 
các quỹ bảo lãnh tín dụng, các tổ 
chức tài chính vi mô, các tổ chức 
tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán, 
kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng 
tín nhiệm… Đẩy mạnh cơ cấu lại 
và phát triển đồng bộ thị trường 
chứng khoán, thúc đẩy phát triển 
thị trường trái phiếu DN và các 
thị trường chứng khoán phái sinh 
để thị trường chứng khoán thực sự 
trở thành một kênh huy động vốn 
trung và dài hạn quan trọng của các 
DN tư nhân. Phát triển hệ thống 
các tổ chức tín dụng an toàn, lành 
mạnh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của người gửi tiền, khách hàng 
và của bản thân tổ chức tín dụng. 
Phát triển đa dạng và nâng cao chất 
lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo 
hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro, 
tổn thất và ổn định sản xuất, kinh 
doanh, đời sống của người dân và 
DN. Chú trọng phát triển bảo hiểm 
trong lĩnh vực nông nghiệp... 

Thứ hai là, hỗ trợ kinh tế tư 

nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa 
công nghệ và phát triển nguồn nhân 
lực, nâng cao năng suất lao động 
theo. Hoàn thiện và bảo đảm thực 
thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí 
tuệ. Phát triển các quỹ hỗ trợ đổi 
mới sáng tạo và ứng dụng công 
nghệ. Áp dụng chính sách thuế, hỗ 
trợ tài chính, tiếp cận các nguồn 
vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động 
nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa 
công nghệ. Kết nối DN, ý tưởng 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với 
các nhà đầu tư, quỹ đầu tư. Ưu tiên 
phát triển các khu công nghệ cao, 
các vườn ươm công nghệ cao và 
các DN khoa học - công nghệ. Đẩy 
mạnh đầu tư, phát triển các cơ sở 
nghiên cứu khoa học - công nghệ, 
đội ngũ các nhà khoa học. Đẩy 
mạnh thực hiện chiến lược quốc gia 
về phát triển nguồn nhân lực. Tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng và phát 
huy vai trò của đội ngũ doanh nhân 
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế. Khuyến khích, 
động viên tinh thần kinh doanh, ý 
chí khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo trong toàn xã hội, nhất là trong 
cộng đồng DN. Đẩy mạnh phổ 
biến, tuyên truyền, giáo dục kiến 
thức kinh doanh, khởi nghiệp trong 
toàn xã hội. 

Thứ ba là, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước theo 
hướng, xây dựng bộ máy nhà nước 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát 
triển đội ngũ cán bộ, công chức 
liêm chính, có tư tưởng chính trị 
vững vàng, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cao.  Nâng cao năng lực 
xây dựng và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả pháp luật, cơ chế, chính 
sách, kế hoạch, quy hoạch, chiến 
lược phát triển, tạo môi trường 
đầu tư kinh doanh thuận lợi, an 
toàn cho kinh tế tư nhân phát triển 
lành mạnh, đúng định hướng. Tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả công tác 
giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách 
nhiệm giải trình của các Bộ, ngành, 
chính quyền địa phương các cấp 
đối với việc chấp hành chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về phát triển kinh tế 

tư nhân; kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm minh các hành vi vi phạm 
pháp luật, bảo đảm không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối 
với người dân và DN. Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, đơn giản hoá, 
rút ngắn thời gian xử lý các thủ 
tục hành chính, nhất là về thành 
lập DN, đăng ký kinh doanh, cấp 
phép, thuế, xuất khẩu, nhập khẩu, 
giải quyết tranh chấp, tố tụng, xét 
xử, thi hành án, phá sản,… Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông 
tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính 
công để tiết kiệm thời gian, chi phí 
thực hiện các thủ tục hành chính 
cho người dân và DN. Nâng cao 
năng lực, hiệu quả phối hợp quản 
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và 
địa phương đối với kinh tế tư nhân. 
Hoàn thiện và công khai, minh bạch 
hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, 
cơ sở dữ liệu, văn bản quy phạm 
pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, 
chiến lược phát triển, cơ chế, chính 
sách quản lý để tạo điều kiện cho 
người dân và DN tiếp cận khai thác 
và sử dụng…

Thứ tư là, đổi mới nội dung, 
phương thức và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, nâng cao vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội, xã 
hội - nghề nghiệp đối với kinh tế 
tư nhân. Bảo đảm giữ nghiêm kỷ 
luật, kỷ cương, giữ vững sự lãnh 
đạo của Đảng đối với khu vực kinh 
tế tư nhân trên cơ sở phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị từ 
Trung ương đến cơ sở. Phát huy vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội 
- nghề nghiệp trong phát triển kinh 
tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, làm tốt vai trò tổ chức đại 
diện, tích cực phối hợp với các cơ 
quan quản lý nhà nước để cung cấp 
thông tin, hỗ trợ liên kết, hợp tác 
kinh doanh, đào tạo kỹ thuật và tư 
vấn cho các hội viên... 
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Bên cạnh những kết quả trên 
đây, thì vẫn còn nhiều mặt 
hạn chế, tồn tại, như: Tiến 

độ triển khai thực hiện Kế hoạch 
tổng thể triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN 
giai đoạn 2016 - 2020 của một số 
Bộ, ngành còn chậm, thiếu quyết 
liệt; kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn 
phức tạp, chồng chéo; giải pháp 
công nghệ, phương án đầu tư tài 
chính và tổ chức thực hiện Cơ chế 
một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 
ASEAN và tạo thuận lợi thương 
mại còn có vướng mắc, khó khăn. 

Vị vậy, trong thời gian tới, để 
đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu 
quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN và 
tạo thuận lợi thương mại; phát huy 
các kết quả đã đạt được, khắc phục 
những hạn chế, tồn tại nêu trên, 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
Chỉ thị 27/CT-TTg cầu Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao, có trách 
nhiệm chủ động, khẩn trương tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp đề ra tại Quyết định số 2185/
QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành 
Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020. 
Trong đó, tập trung thực hiện ngay 
rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý 
và các thủ tục hành chính để phục 
vụ cho việc triển khai Cơ chế một 
cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN.

Bên cạnh đó, xây dựng, triển 
khai hệ thống công nghệ thông tin 
để thực hiện Cơ chế một cửa quốc 
gia theo hướng tập trung trên nền 
tảng Cổng thông tin một cửa quốc 
gia, đẩy mạnh thuê dịch vụ trong 

việc cung cấp các tiện ích cho 
doanh nghiệp và người dân trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia, 
tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật 
để đảm bảo cung cấp các dịch vụ 
công quốc gia theo Nghị quyết số 
36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ về Chính phủ điện tử. 
Chủ động đẩy mạnh công tác đào 
tạo, tuyên truyền và hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp trong việc tham 
gia thực hiện thủ tục hành chính 
trên Cổng thông tin một cửa quốc 
gia; đảm bảo nguồn nhân lực và tài 
chính phục vụ tốt việc thực hiện Cơ 

chế một cửa quốc gia và Cơ chế 
một cửa ASEAN.

Đặc biệt, cần triển khai đầy đủ 
nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định 
số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 
của Thủ tướng Chính phủ về nâng 
cao hiệu quả công tác kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó tập 
trung thực hiện rà soát, hoàn thiện 
hệ thống cơ sở pháp lý phục vụ cho 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 
áp dụng phương pháp quản lý rủi 
ro trong kiểm tra chuyên ngành 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; đơn giản hóa về thủ tục, rút 
ngắn thời gian thông quan hàng 
hóa; chuyển mạnh sang hậu kiểm. 

Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành; tăng 
cường công tác truyền thông, đào 
tạo và nâng cao năng lực hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa và các đơn vị, tổ chức có 
liên quan đến hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu.

Bộ Tài chính chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, cơ quan liên quan 
củng cố hoạt động Cơ quan thường 
trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về 

Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN và tạo thuận lợi 
thương mại. Thời hạn hoàn thành 
việc này vào tháng 12/2017. Cũng 
trong tháng 12/2017, hoàn thiện 
khung pháp lý để triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa ASEAN và hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng 
tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, 
cho phép kết nối và trao đổi chứng 
từ điện tử với các đối tác thương 
mại quốc tế để thúc đẩy hoạt động 
thương mại và logistics. Đồng thời, 
trình Thủ tướng Chính phủ phương 

Đẩy mạnh thực hiện 
Cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương và doanh 
nghiệp đã tích cực, chủ động triển khai Cơ chế một 
cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận 
lợi thương mại đạt được một số kết quả cụ thể. Đến 
tháng 4 năm 2017 có trên 328.000 bộ hồ sơ hành 
chính được xử lý trên Cổng thông tin điện tử quốc 
gia với 11.000 doanh nghiệp tham gia; thời gian 
thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã 
giảm... Qua đó, góp phần giảm chi phí, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp và của nền kinh tế. 

,
,

(Xem tiếp trang 36)

 ThS Nguyễn Thúy Hằng - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
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Sự kiện - Nhận định 

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thương mại, 
đầu tư với các nước đối tác chiến lược

Theo Quyết định 213/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp 
tác thương mại và đầu tư song 
phương giữa Việt Nam với các 
nước đối tác chiến lược, quan 
trọng”, nhằm mục đích cải thiện 
môi trường kinh doanh để  thúc 
đẩy hợp tác thương mại, đầu 
tư giữa Việt Nam với các nước 
có quan hệ đối tác chiến lược 
và quan trọng, góp phần tăng 
trưởng và đa dạng hóa thị trường 
xuất khẩu, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cũng như nhận thức 
của doanh nghiệp Việt Nam về 
hội nhập.

 ThS Nguyễn Thị Hải Vân

Cụ thể, góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh của quốc gia, 
cải cách thủ tục hành chính 

đồng bộ, cải thiện môi trường kinh 
doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa; nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp để có thể tham gia 
một cách sâu rộng hơn vào chuỗi giá 
trị toàn cầu, tận dụng lợi thế kinh 
doanh từ các nước đối tác chiến lược, 
quan trọng và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả của hoạt động xúc tiến 
thương mại, đầu tư, tạo sự gắn kết 
hợp lý, tập trung vào hoạt động xúc 
tiến thương mại, đầu tư theo trọng 
tâm.

Đồng thời, đẩy mạnh sự phối 
hợp gắn kết với các Bộ, Sở, ban 
ngành, Hiệp hội trong và ngoài nước 
trong quá trình thực hiện các hoạt 
động xúc tiến thương mại, đầu tư 
góp phần vào quá trình cải thiện môi 
trường kinh doanh đầu tư của Việt 
Nam; nâng cao chất lượng sản phẩm, 
cải thiện phương thức sản xuất áp 
dụng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu 
xuất khẩu; tăng cường kết nối giữa 
khu vực doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Cùng với đó là góp phần nâng 
cao năng lực của những người làm 
công tác xúc tiến thương mại, đầu 
tư tại các địa phương và các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; cung cấp cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ thông tin 
cụ thể, chuyên sâu về ngành hàng, 

thị trường, dự báo các biến động về 
chính trị, tỷ giá… Hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, 
nhằm nâng cao kiến thức về hội nhập 
kinh tế quốc tế, các FTA song phương 
và đa phương mà Việt Nam tham gia, 
tận dụng hiệu quả các cơ hội thuận 
lợi từ Hiệp định thương mại đầu tư 
mà Việt Nam đã ký kết; tăng cường 
kêu gọi các dự án đầu tư từ các Tập 
đoàn, doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ 
thuộc các nước đối tác chiến lược và 
quan trọng vào Việt Nam; tăng cường 
phối hợp giữa VCCI với các hiệp hội 
doanh nghiệp, ngành nghề; giữa các 
cơ quan trong nước với các cơ quan 
đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Các hoạt động của Đề án được 
xây dựng, nhằm góp phần đáp ứng 
đòi hỏi nâng cao năng lực cạnh tranh 
của quốc gia, của doanh nghiệp, khai 
thác hiệu quả các cam kết quốc tế, 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; 
chú trọng phát triển nguồn nhân lực 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
và hội nhập của đất nước, thúc đẩy 
phát triển doanh nghiệp; theo đúng 
tinh thần Nghị quyết số 06/NQ-TW 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII.

Chủ thể triển khai các hoạt động 
xúc tiến thương mại đầu tư tại Đề án 
này là VCCI và các doanh nghiệp, 
các hiệp hội doanh nghiệp, phối hợp 
với các cơ quan Chính phủ. Các hoạt 
động của đề án được xây dựng trên cơ 
sở khảo sát nhu cầu thực tế của doanh 
nghiệp trong nước và doanh nghiệp 
từ các nước đối tác chiến lược, quan 
trọng, sáng kiến của VCCI và các đối 
tác là các Phòng Thương mại và Công 
nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp 
các nước. Hình thức hoạt động này 
theo xu hướng đẩy mạnh chuyển giao 
các dịch vụ công về xúc tiến thương 
mại, đầu tư từ Chính phủ sang các 
hiệp hội doanh nghiệp.

Thông qua triển khai các hoạt 
động của Đề án, VCCI sẽ báo cáo, 
kiến nghị Chính phủ các giải pháp, 
nhằm góp phần cải cách thể chế hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh chung của Việt Nam và 
của các địa phương, từng bước khắc 
phục những khó khăn, tồn tại hiện nay 
trong quan hệ hợp tác thương mại, 
đầu tư giữa Việt Nam với các nước 
đối tác chiến lược, quan trọng. Các 
hoạt động sẽ tập trung vào nghiên cứu 
chuyên sâu, khảo sát, đánh giá nhu 
cầu, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, đánh giá tiềm năng 
thị trường, ngành hàng quan trọng, 
xác định, lựa chọn thị trường thúc 
đẩy xuất khẩu, đầu tư theo ngành, 
lĩnh vực cụ thể; tăng cường cơ chế 
đối thoại hai chiều công - tư nhằm 
góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia thông qua việc tăng 
cường các hoạt động đối thoại, giao 
lưu giữa cơ quan chính quyền các 
cấp với doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp nước ngoài góp phần 
cải thiện môi trường kinh doanh, cải 
cách thể chế, tạo niềm tin cho doanh 
nghiệp; tuyên truyền, quảng bá, giới 
thiệu về tình hình phát triển kinh tế, 
môi trường kinh doanh…

Tăng cường các công tác quảng 
bá, xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp vừa - nhỏ 
(SMEs) tiếp cận công nghệ tiên tiến, 
đổi mới sản xuất, tạo thuận lợi cho 
khối SMEs tiếp cận thị trường các 
nước đối tác chiến lược, quan trọng và 
chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy sáng 
tạo trong khối SMEs, xây dựng cơ 
chế hợp tác giữa các tập đoàn lớn và 
khối SMEs; hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nắm bắt kịp thời và tận dụng các 
lợi ích từ việc ký kết các Hiệp định, 
cam kết thương mại với các nước đối 
tác chiến lược, quan trọng... 
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Chỉ thị nêu rõ, việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 35/
NQ-CP ngày 16/5/2016 về 

hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 
đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-
TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu 
quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 
16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ 
đồng hành cùng doanh nghiệp đã 
đạt được những kết quả tích cực, 
góp phần quan trọng vào kết quả 
phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước. Các Bộ, ngành, địa phương đã 
có nhiều nỗ lực trong triển khai, tạo 
chuyển biến tích cực trong tư tưởng, 
nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 
chức các cấp, đặc biệt về lề lối, tác 
phong, tinh thần, thái độ phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. Công tác 
hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu 
hút đầu tư, cải cách thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường kinh 
doanh đã được các cấp, các ngành 
quan tâm hơn, nhận được sự hưởng 
ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng 
doanh nghiệp và đạt được kết quả 
tốt.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị 
quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/
CT-TTg vẫn còn tồn tại, hạn chế, 
chưa tạo được những đột phá thực 
sự thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. 
Các chính sách vẫn còn khoảng cách 
so với thực tiễn; chưa giải quyết triệt 
để tình trạng quy định chưa đồng bộ 
giữa các Luật: Bảo vệ môi trường, 
Đất đai, Xây dựng, Đấu thầu…; công 
tác thanh tra, kiểm tra còn chồng 
chéo; khả năng tiếp cận các nguồn 
lực (vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng 
sản…) của doanh nghiệp còn khó 
khăn...

Để tiếp tục đẩy mạnh triển 

khai thực hiện có hiệu quả các Nghị 
quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/
CT-TTg trong năm 2018, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, 
địa phương tập trung triển khai quyết 
liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
được giao. Thủ tướng Chính phủ 
giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục 
tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 
cường năng lực quản trị, minh bạch 
tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; 
tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho 
cán bộ các Bộ, ngành, địa phương 
và hiệp hội doanh nghiệp. Rà soát, 
sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ 
ban hành quy định về đăng ký doanh 
nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh 
doanh cho các doanh nghiệp, trình 
Chính phủ theo chương trình công 
tác năm 2018.

Tháo gỡ ngay vướng mắc cho 
doanh nghiệp về thuế, theo đó, giao 
Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, 
trình các dự án Luật sửa đổi các Luật 
về thuế, tháo gỡ ngay những vướng 
mắc cho doanh nghiệp về thuế; tiếp 
tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, 
đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh 
lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; 
nghiên cứu, đề xuất chính sách thu 
thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù 
hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt 
là doanh nghiệp được chuyển đổi từ 
hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính xây dựng Nghị 
định về hóa đơn, chứng từ điện tử 
để cơ bản thực hiện trong năm 2018 
đối với toàn bộ nền kinh tế; nghiên 
cứu triển khai thí điểm mô hình hóa 
đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã 
của cơ quan thuế, kết nối thông tin 

để quản lý doanh thu bán lẻ của các 
hộ kinh doanh; thí điểm thực hiện tại 
thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh trong năm 2018. Bộ Tài chính 
chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên 
Cổng thông tin điện tử danh sách 
xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp 
đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn 
nhất Việt Nam; sửa đổi Luật Chứng 
khoán, nhằm cải thiện các điều kiện 
đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn 
thiện và trình Chính phủ dự án Luật 
chứng khoán (sửa đổi) đúng tiến độ.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi 
trường rà soát, đánh giá, đề xuất sửa 
đổi, bổ sung các quy định liên quan 
đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, phương pháp định 
giá đất và khả năng tiếp cận đất đai 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo 
đảm tính nhất quán, công khai minh 
bạch thông tin. Nghiên cứu, đề xuất 
chính sách đột phá trong việc tạo 
quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản 
xuất, trong đó xem xét, giải quyết các 
vướng mắc trong việc thu hồi đất đối 
với trường hợp sử dụng đất vào mục 
đích kinh doanh, sản xuất thông qua 
hình thức mua tài sản gắn liền với 
đất, nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất theo quy hoạch….

Bộ Tư pháp nâng cao chất 
lượng công tác góp ý, thẩm định và 
kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật theo thẩm quyền quy định 
tại Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015, bảo đảm việc 
ban hành quy định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh và thủ tục hành chính 
đúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, 
hợp lý, minh bạch và khả thi; tiếp tục 
rà soát, hoàn thiện pháp luật về đăng 
ký biện pháp bảo đảm; hướng dẫn cụ 
thể hơn một số nội dung về đăng ký 
biện pháp bảo đảm bằng các loại tài 
sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất, tàu bay, tàu biển, các tài 
sản là động sản khác nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá 
nhân trong việc thế chấp tài sản để 
tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

Đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ 
và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị 
quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành 
cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

 ThS Đinh Thị Thùy Liên
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HỘI NHẬP TÀI CHÍNH TRONG ASEAN

Vài nét về cộng đồng kinh 
tế ASEAN

Tại Tầm nhìn ASEAN 2020, 
được thông qua 12/1997, Các nhà 
lãnh đạo ASEAN đã định hướng 
ASEAN sẽ hình thành một Cộng 
đồng, trong đó sẽ tạo ra một Khu 
vực Kinh tế ASEAN ổn định, thịnh 
vượng, có khả năng cạnh tranh 
cao, trong đó hàng hoá, dịch vụ 
và đầu tư được lưu chuyển thông 
thoáng, vốn được lưu chuyển 
thông thoáng hơn, kinh tế phát 
triển đồng đều, nghèo đói và phân 
hoá kinh tế-xã hội giảm bớt. Ý 
tưởng đó được khẳng định lại tại 
HNCC ASEAN 9 (Bali, In-đô-nê-
xia, tháng 10/2003), thể hiện trong 
Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II 
(hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II). 
Theo đó, ASEAN nhất trí hướng 
đến mục tiêu hình thành một cộng 
đồng ASEAN liên kết, tự cường 
vào năm 2020 với 3 trụ cột chính 
là hợp tác chính trị - an ninh (Cộng 
đồng an ninh ASEAN – ASC), 
hợp tác kinh tế (Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN – AEC) và hợp tác văn 
hoá xã hội (Cộng đồng Văn hoá Xã 
hội ASEAN – ASCC). Quyết định 
xây dựng AEC vào năm 2020 trong 
Tuyên bố Hòa hợp ASEAN (Tuyên 
bố Bali II) ghi rõ: tạo dựng một khu 
vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh 
vượng và cạnh tranh cao, nơi có sự 
di chuyển tự do của hàng hóa, dịch 
vụ và đầu tư, di chuyển tự do hơn 
của các luồng vốn, phát triển kinh 
tế đồng đều và giảm nghèo, thu hẹp 
khoảng cách chênh lệch về kinh 
tế-xã hội. Để đẩy nhanh các nỗ 
lực thực hiện mục tiêu hình thành 
Cộng đồng ASEAN, Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 12 tại Cebu, 
Phi-líp-pin, tháng 1/2007 đã quyết 
định rút ngắn thời hạn hình thành 
Cộng đồng, trong đó có AEC, từ 
2020 xuống 2015.  

Đối với Cộng đồng kinh tế 

ASEAN, bốn đặc điểm đồng thời 
là yếu tố cấu thành của AEC, đó là:

- Một thị trường đơn nhất và 
cơ sở sản xuất chung, được xây 
dựng thông qua tự do lưu chuyển 
hàng hoá; tự do lưu chuyển dịch 
vụ; tự do lưu chuyển đầu tư; tự 
do lưu chuyển vốn và tự do lưu 
chuyển lao động có kỹ năng.

- Một Khu vực kinh tế cạnh 
tranh, được xây dựng thông qua 
các khuôn khổ chính sách về cạnh 
tranh, bảo hộ người tiêu dùng, 
quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ 
sở hạ tầng, thuế quan và thương 
mại điện tử.

 - Phát triển kinh tế cân bằng, 
được thực hiện thông qua các kế 
hoạch phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SME) và thực hiện sáng 
kiến hội nhập nhằm thu hẹp khoảng 
cách phát triển trong ASEAN.

 - Hội nhập vào nền kinh tế 
toàn cầu, được thực hiện thông qua 
việc tham vấn chặt chẽ trong đàm 
phán đối tác và trong tiến trình 
tham gia vào mạng lưới cung cấp 
toàn cầu (WTO).

Mặc dù vẫn chưa thể hoàn 
thành, Hội nhập tài chính trong 
khu vực đóng một vai trò quan 
trọng cho việc tiếp tục phát triển 
lĩnh vực tài chính, tạo điều kiện 
tiếp cận tốt hơn đến lĩnh vực bảo 
hiểm, thị trường vốn và ngân hàng.

Khả năng tiếp cận với các 
dịch vụ này được cải thiện, sẽ 

không chỉ cải thiện hiệu quả phân 
bổ và tăng trưởng kinh tế, mà còn 
làm giảm chi phí vốn. Tuy nhiên, 
ngay cả khi đạt được những tiến 
triển trong việc hài hòa hóa các tiêu 
chuẩn trong lĩnh vực này, thì tự do 
hóa dịch vụ tài chính vẫn phức tạp 
hơn so với tự do hóa trong các lĩnh 
vực khác như giảm thuế quan đối 
với hàng hóa, và do đó đòi hỏi phải 
có thêm thời gian để thực hiện.

Để hiểu sâu hơn những nỗ lực 
của ASEAN trong việc hội nhập 
các dịch vụ tài chính, thì điều quan 
trọng là phải hiểu được sự phát 
triển của khu vực trong những năm 
gần đây cũng như những nỗ lực 
liên tục và thách thức hiện tại của 
các chính phủ trong khu vực vào 
năm 2016.

Tiến trình hội nhập tài 
chính trong ASEAN

Việc đẩy mạnh hội nhập tài 
chính trong ASEAN đã diễn ra kể 
từ cuộc khủng hoảng tài chính châu 
Á năm 1997. Sau đây là một số cột 
mốc hội nhập quan trọng nhất thực 
hiện trong những năm gần đây:

-Năm 2003 - Lộ trình Hội nhập 
tài chính và tiền tệ trong ASEAN 
(The Roadmap for Monetary and 
Financial Integration in ASEAN)

Lộ trình này được đồng thuận 
bởi các bộ trưởng tài chính của 
ASEAN, thiết lập lộ trình hội nhập 
thị trường tài chính, đảm bảo tự do 
hoá dịch vụ tài chính và phát triển 

 Mạc Tiến Anh ( tổng hợp)
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bền vững của thị trường vốn.
-Năm 2007 – Kế hoạch tổng 

thể xây dựng AEC (AEC Blueprint)
Các lãnh đạo ASEAN tuyên 

bố ý định thành lập Cộng đồng 
Kinh tế (AEC) vào năm 2015 để 
tạo điều kiện cho các dòng chảy 
thương mại và đầu tư nhiều hơn 
trong khu vực. Để thực hiện điều 
này, các lãnh đạo đã soạn thảo chi 
tiết kế hoạch tự do hóa thương mại 
và dịch vụ với quy mô khu vực, bao 
gồm cả các dịch vụ tài chính, bằng 
việc kết nối cùng các hệ thống tài 
chính của các nước thành viên và 
tự do hóa cơ chế tài khoản vốn.

Mục tiêu cụ thể đề ra trong kế 
hoạch chi tiết bao gồm:

• Loại bỏ nhanh chóng 
những hạn chế trong cung cấp dịch 
vụ tài chính trong khu vực

• Hài hòa hóa những tiêu 
chuẩn về thị trường vốn trong khu 
vực

• Tự do hóa tài khoản vốn 
thông qua việc gỡ bỏ các hạn chế 
tài khoản

• Phát triển thị trường vốn, 
bằng cách xây dựng năng lực và cơ 
sở hạ tầng cho phát triển thị trường 
vốn ASEAN

• Hài hòa hóa hệ thống 
thanh toán

• Công nhận lẫn nhau về 
trình độ chuyên môn của các 
chuyên gia ngành tài chính

-Năm 2011 – Khung Hội 
nhập tài chính ASEAN (ASEAN 
Financial Integration Framework)

Cung cấp một cách tiếp cận 
chung cho các sáng kiến tự do 
hóa và hội nhập trong khuôn khổ 
AEC. Khuôn khổ này nhằm tạo 
ra một khu vực tài chính bán hội 
nhập vào năm 2020, trong đó mỗi 
nước thành viên sẽ được phép xác 
định mốc thời gian và khung thời 
gian riêng để đạt được mục tiêu 
chung cuối cùng của hội nhập tài 
chính khu vực. Để đạt được mục 
đích trên, các quốc gia thành viên 
cần phải đạt được những mục tiêu 
chính sau đây:

• Loại bỏ các hạn chế đối 
với việc cung cấp dịch vụ tài chính 
nội khối ASEAN của các tổ chức 

tài chính ASEAN
• Xây dựng năng lực và cơ 

sở hạ tầng để phát triển và hội nhập 
thị trường vốn ASEAN

• Tự do hóa dòng chảy vốn 
trong khu vực ASEAN

• Hài hoà hệ thống thanh 
toán

• Thúc đẩy xây dựng năng 
lực, sắp xếp tài chính khu vực, và 
giám sát khu vực

-Năm 2013 – Xây dựng Báo 
cáo “Con đường Hội nhập tài chính 
ASEAN"

 Một nghiên cứu kết hợp về 
việc đánh giá tổng quan tài chính 
và xây dựng cột mốc cho quá trình 
hội nhập tài chính và tiền tệ trong 
ASEAN, công bố bởi Thống đốc 
Ngân hàng Trung ương của các 
quốc gia thành viên ASEAN, báo 
cáo có giá trị như một tài liệu tham 
khảo quan trọng cho ASEAN để 
hướng dẫn thêm quá trình hội nhập 
tài chính của mình.

Tiến trình hợp tác tài chính 
trong ASEAN tập trung vào các 
hoạt động: Thực hiện Lộ trình hội 
nhập tài chính - tiền tệ ASEAN vào 
năm 2020; Thực hiện Cơ chế giám 
sát kinh tế ASEAN; Xây dựng Kế 
hoạch tổng thể hướng tới Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN vào 2015; và 
các chương trình hợp tác tài chính 
ASEAN khác.

Lộ trình hội nhập tài chính - 
tiền tệ ASEAN: 

Lộ trình hội nhập tài chính - 
tiền tệ ASEAN đã được các Nhà 
Lãnh đạo cấp cao ASEAN thông 
qua vào tháng 10/2003. Mục tiêu 
là hướng tới sự hội nhập thị trường 
tài chính- tiền tệ ASEAN sâu rộng 
vào năm 2020. Lộ trình tập trung 
vào 4 lĩnh vực: Phát triển thị 
trường vốn; Tự do hoá tài khoản 
vốn; Tự do hoá lĩnh vực dịch vụ 
tài chính ASEAN và Hợp tác tiền 
tệ ASEAN.

Cơ chế giám sát ASEAN: 
Cơ chế giám sát kinh tế 

ASEAN (ASR) được thiết lập từ 
năm 1997 với nội dung (i) Kiểm 
điểm kinh tế định kỳ 2 lần/năm để 
đánh giá tình hình kinh tế và tài 
chính khu vực, đưa ra các khuyến 

nghị chính sách; (ii) cung cấp hệ 
thống cảnh báo sớm về các cuộc 
khủng hoảng tương lai nhằm có 
các biện pháp ứng phó kịp thời; 
(iii) trao đổi thông tin về diễn biến 
và triển vọng kinh tế thế giới. Đây 
là chương trình hoạt động mang 
đặc thù riêng của kênh hợp tác tài 
chính.

Các hợp tác tài chính ASEAN 
khác: 

Hiện nay, các nội dung hợp 
tác tài chính khác trong ASEAN 
bao gồm hợp tác về thuế, hợp tác 
hải quan (cơ chế một cửa, xây 
dựng danh mục AHTN, hải quan 
quan điện tử), chương trình xúc 
tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài 
chính ASEAN, hợp tác chống rửa 
tiền và tài trợ khủng bố, cải cách hệ 
thống tài chính quốc tế v.v...

Hợp tác tài chính ASEAN + 
3 tập trung các hoạt động: (i) Triển 
khai Sáng kiến phát triển thị trường 
trái phiếu ASEAN+3 (ABMI); (ii) 
Triển khai Sáng kiến Chiềng Mai 
(CMI) và (iii) Thực hiện nghiên 
cứu trong khuôn khổ Nhóm nghiên 
cứu ASEAN + 3.

ABMI được khởi xướng vào 
năm 2003 với mục tiêu: (i) phát 
triển có hiệu quả và sâu rộng các 
thị trường trái phiếu trong khu 
vực; và (ii) tăng cường hợp tác 
qua biên giới giữa các thị trường.  
Trong năm 2007-2008, các nước 
nhất trí: (i) nghiên cứu các công 
cụ tài chính mới để huy động vốn 
cho dự án cơ sở hạ tầng nhằm góp 
phần giải quyết những khó khăn 
trong việc huy động vốn cho phát 
triển cơ sở hạ tầng hiện nay trong 
khu vực; (ii) Tiếp tục nghiên cứu 
những hoạt động hợp tác khu vực 
về cơ chế bảo lãnh, đầu tư và các 
định mức tín nhiệm; và (iii) Tăng 
cường trao đổi và công bố thông 
tin về tình hình thị trường trái 
phiếu của các nước thành viên trên 
trang web chung về các thị trường 
trái phiếu ASEAN + 3.

CMI được các Bộ trưởng 
Tài chính ASEAN + 3 thông qua 
tháng 05/2000 nhằm tăng cường 
hợp tác và hỗ trợ trong khu vực 
để ngăn chặn hoặc/và đối phó với 
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các cuộc khủng hoảng trong tương 
lai. Với mục tiêu: (i) hỗ trợ những 
khó khăn tạm thời về cán cân thanh 
toán của các nước trong khu vực; 
và (ii) bổ sung cho các thoả thuận 
hỗ trợ tài chính hiện hành của các 
tổ chức tài chính quốc tế, nội dung 
chính của Sáng kiến gồm:

- Mở rộng quy mô vốn và 
thành viên tham gia của mạng lưới 
thoả thuận hoán đổi ASEAN để hỗ 
trợ tài chính lẫn nhau khi có khó 
khăn tạm thời về cán cân thanh 
toán.

- Thiết lập một mạng lưới 
thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song 
phương giữa các  nước ASEAN 
+ 3 nhằm tạo ra cơ chế hỗ trợ tài 
chính ngắn hạn trong khu vực khi 
có nước thành viên có khó khăn 
tạm thời về cán cân thanh toán.

- Tăng cường cơ chế giám sát 
trong khu vực ASEAN + 3 ở cấp 
Bộ truởng và Thứ trưởng Tài chính 
để tăng cường cơ chế trao đổi, chia 
sẻ thông tin về tình hình kinh tế-
tài chính của khu vực, từng nước 
thành viên và những vấn đề thời 
sự quan tâm của khu vực để cùng 
đưa ra những biện pháp/khuyến 
nghị ở cấp khu vực nhằm ngăn 
chặn những rủi ro tiềm tàng có thể 
gây nên khủng hoảng tài chính khu 
vực.

Tuy nhiên, mạng lưới hoán 
đổi song phương hiện nay của 
ASEAN + 3 có những hạn chế 
nhất định như: cơ chế điều phối ở 
cấp khu vực rất phức tạp khi ràng 
buộc  pháp lý giữa các nước lại tồn 
tại dưới dạng các thoả thuận song 
phương, mức độ cam kết cho vay 
vốn thấp và chưa thể hiện một tiếng 
nói chung của cả khu vực. Do đó, 
bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện 
mạng lưới hoán đổi song phương, 
ASEAN+3 đã thực hiện Thỏa 
thuận Đa phương CMI (CMIM).

Tương lai của quá trình hội 
nhập

Bảo hiểm
Tại một khu vực đặc biệt dễ 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo 
hiểm đóng một vai trò quan trọng 
trong việc cung cấp biện pháp bảo 
vệ chống lại các nguy cơ thiệt hại 

kinh tế. Trong khi từng nước đã 
thực hiện một loạt các biện pháp để 
giảm thiểu những rủi ro, sự thiếu 
thống nhất đã tạo ra sự không chắc 
chắn cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Trong những nỗ lực để ngăn 
cản sự thiếu thống nhất đó, các 
nhà lãnh đạo đã thông qua Khuôn 
khổ hội nhập bảo hiểm ASEAN 
(AIIF). Khuôn khổ này được thiết 
lập nhằm cải thiện việc cung cấp 
bảo hiểm xuyên biên giới hàng hải, 
hàng không, và ngành vận tải hàng 
hóa quốc tế. Được ký kết vào năm 
2015, AIIF có hiệu lực trong nửa 
sau của năm 2016.

Một số lĩnh vực khác cũng 
cần được tự do hóa là lĩnh vực 
bảo hiểm thiên tai và tái bảo hiểm. 
Điều này sẽ khuyến khích các cá 
nhân và các công ty mua bảo hiểm, 
giúp họ giảm nhẹ rủi ro trong các 
hoạt động hằng ngày. Sự thay đổi 
này sẽ giúp giảm chi phí bảo hiểm 
rủi ro kinh doanh xuyên biên giới 
và giúp tăng thương mại nội khối 
ASEAN.

Thị trường vốn
Phát triển thị trường vốn, 

thông qua tiếp cận thị trường tốt 
hơn và thanh khoản thị trường 
tăng lên, cần tăng cường sự sẵn có 
trong khi giảm chi phí vốn trong 
mỗi quốc gia. Để đánh giá sự phát 
triển thị trường vốn, Demirgue-
Kunt và Levine (1999) đã sử dụng 
ba chỉ số bao gồm cả tài sản ngân 
hàng thương mại so với GDP, tài 
sản ngân hàng trung ương so với 
GDP và vốn hóa thị trường so với 
GDP, hai chỉ số đưa ra tín dụng 
ngân hàng trong GDP và tổng giá 
trị chứng khoán giao dịch với GDP 
cho hoạt động và hai chỉ số về lợi 
nhuận ngân hàng và lợi suất ngân 
hàng để đo lường hiệu suất ngân 
hàng.

Về kích thước của thị trường 
vốn, các chỉ số tài sản của ngân 
hàng thương mại của so với GDP 
và thị trường vốn hóa so với GDP 
của Singapore và Malaysia là khá 
cao và Thailand đứng vị trí thứ ba.

Sàn giao dịch của Sở Giao 
dịch Chứng khoán một số nước 
nhưThái Lan, Malaysia, Singpaore 

và Philippines đã được kết nối. 
Trên thực tế, giao dịch chứng 
khoán từ Thái Lan, Malaysia, và 
Singapore đã hợp tác hiệu quả, các 
liên kết giao dịch trong ASEAN 
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và 
hoạt động thương mại dễ dàng hơn 
nhờ có thị trường vốn ASEAN. Tự 
do hóa thương mại xuyên biên giới 
trong ASEAN với giá trị vốn hóa 
thị trường của hơn 2,2 nghìn tỷ 
USD. Các cổ phiếu ASEAN niêm 
yết được dự kiến rằng sẽ thu hút sự 
chú ý của các nhà đầu tư quốc tế 
đầu tư trong khu vực.

ASEAN đã đạt được tiến triển 
tốt trong hội nhập thị trường vốn. 
Thái Lan, Malaysia, và Singapore 
là những nước đầu tiên thực hiện 
việc hội nhập thị trường vốn, với 
nhiều biện pháp cụ thể đã được 
đưa ra nhằm mở rộng liên kết thị 
trường và hài hòa hóa các yêu cầu 
về bản cáo bạch thông qua việc 
công bố Các tiêu chuẩn về bản cáo 
bạch ASEAN (ASEAN Disclosure 
Standards).

Đối với các nhà đầu tư, Kết 
nối thương mại ASEAN (ASEAN 
Trading Link) giữa Thái Lan, 
Malaysia, và Singapore đã tạo ra 
một cổng tiếp cận chung duy nhất 
đến cả ba sàn giao dịch chứng 
khoán tại 3 nước này. Từ bây giờ, 
các nhà đầu tư ở một trong 3 nước 
trên có thể mua cổ phiếu ở 2 thị 
trường còn lại thông qua các công 
ty môi giới chứng khoán tại địa 
phương. Bằng cách đó, các tổ chức 
phát hành có thể bán cổ phiếu tại ba 
thị trường khác nhau mà không cần 
phải thực hiện ba loại thủ tục khác 
nhau. Một cải tiến khác là sự ra đời 
của Khuôn khổ về quỹ đầu tư tín 
thác ASEAN (ASEAN Collective 
Investment Scheme Framework), 
trong đó cho phép các nhà quản 
lý quỹ - những người được uỷ 
quyền quản lý một quỹ đầu tư tại 
một nước, có thể tiến hành cấp quỹ 
xuyên biên giới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một 
số thị trường vốn ASEAN khá nhỏ, 
không phát triển đầy đủ, và chỉ 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
ở một phạm vi giới hạn, do đó, các 
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thị trường này thường thiếu tính 
thanh khoản, dẫn đến việc dễ bị 
tổn thương trước những cú sốc bên 
ngoài. Việc tự do hoá sâu rộng các 
thị trường trong khu vực ASEAN 
đã cho phép các thị trường nhỏ này 
trở nên thanh khoản hơn và ổn định 
hơn.

Ngân hàng
Là một phần của Khuôn 

khổ hội nhập tài chính ASEAN 
(ASEAN Financial Integration 
Framework), thống đốc ngân hàng 
trung ương của các quốc gia thành 
viên ASEAN đã đưa ra Khuôn 
khổ hội nhập ngân hàng ASEAN 
(ABIF) vào tháng 12 năm 2014. 
Khuôn khổ này sẽ phân loại những 
ngân hàng đã đáp ứng được các 
tiêu chuẩn nhất định là "Ngân hàng 
ASEAN đủ tiêu chuẩn" và cho 
phép các ngân hàng này có thể tiếp 
cận sâu rộng thị trường các nước 
ASEAN khác.

Để tận dụng được các lợi ích 
mà “Ngân hàng ASEAN đủ tiêu 
chuẩn” mang lại, các ngân hàng 
này phải đảm bảo rằng quốc gia 
của họ đã ký kết hiệp định song 
phương với quốc gia mà họ đang 
muốn thiết lập hoạt động, trong đó 
cho phép các “Ngân hàng ASEAN 
đủ tiêu chuẩn” tiếp cận sâu rộng 
hơn.

Nếu như hiệp định song 
phương như trên đã được ký kết, 
các ngân hàng sẽ được hưởng sự 
đối xử tương tự như các ngân hàng 
địa phương ở quốc gia mục tiêu. 
Điều này giúp một ngân hàng nhỏ 
từ một nước ASEAN có cơ hội 
mở rộng hoạt động đến một nước 
ASEAN khác. Điều này cũng sẽ 
đem lại lợi ích đáng kể cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ - những 
doanh nghiệp đang tìm cách khẳng 
định bản thân trong khu vực, vì các 
ngân hàng trong nước sẽ có nhiều 
khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính 
hơn cho các doanh nghiệp nước 
mình nếu họ có thể hoạt động vượt 
ra ngoài biên giới.

Trong khi quá trình vẫn chưa 
tiến triển, và việc hội nhập ngân 
hàng khu vực ASEAN này sẽ có 
lộ trình thời gian muộn hơn so với 

các lĩnh vực khác trong hội nhập 
tài chính,và dự kiến sẽ bắt đầu diễn 
ra trong năm 2020. Ngoài ra, để 
việc hội nhập ngân hàng khu vực 
ASEAN đạt được thành công, đầu 
tiên mỗi nước ASEAN cần phải 
củng cố các ngân hàng của mình 
nhằm bảo vệ khu vực khỏi các rủi 
ro hệ thống có thể xảy ra.

Khó khăn trong hội nhập 
tài chính ASEAN và những hàm 
ý cho Việt nam

Trong ngắn hạn và trung 
hạn, tốc độ hội nhập tài chính của 
ASEAN phần lớn sẽ vẫn rời rạc 
và ngày càng phụ thuộc vào cam 
kết của từng quốc gia thành viên 
ASEAN. Vì phần lớn các thủ tục 
hội nhập đơn giản đã được hoàn 
thành, tương lai của quá trình hội 
nhập có thể sẽ phụ thuộc vào khả 
năng nhượng bộ của từng quốc 
thành viên. Nguyên tắc đồng thuận 
của ASEAN khi ra quyết định có 
thể khiến khu vực này không thể 
áp dụng được các tiêu chuẩn hài 
hòa vì có thể quá trình ra quyết 
định sẽ vấp phải sự phản đối của 
một vài nước.

Đối với Việt nam, sự hình 
thành AEC có thể tạo ra cơ hội cho 
các ngân hàng thương mại Việt 
Nam tham gia cổ phần để mở rộng 
mạng lưới hoạt động ở các nước 
ASEAN là đối tác thương mại chính 
của Việt Nam. Sẽ không dễ để gia 
nhập thị trường tài chính ASEAN- 
5 trong đó các ngân hàng của nhóm 
nước này đã có thế mạnh về vốn, 
mạng lưới toàn cầu và các sản 
phẩm đa dạng. Đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam đang có hoạt 
động kinh doanh với Myanmar, có 
những khó khăn tồn tại trong các 
giao dịch thanh toán đã được chỉ ra 
vì các hệ thống thanh toán của các 
ngân hàng Myanmar vẫn còn yếu 
và chưa phát triển. Do đó, các ngân 
hàng thương mại cổ phần Việt Nam 
cần phải có kế hoạch cụ thể và từng 
bước vững chắc cả về nguồn lực tài 
chính và năng lực quản lý để chuẩn 
bị cho việc mở rộng sang các nước 
có thị trường tài chính phát triển 
và cả những nước có thị trường tài 
chính kém phát triển hơn.

Để hội nhập tài chính nhiều 
hơn trong AEC, Việt Nam cần đẩy 
nhanh tái cơ cấu, nâng cao tính 
minh bạch và khả năng cạnh tranh 
của các tổ chức tài chính nói riêng 
và khả năng cạnh tranh cho nền 
kinh tế nói chung. Việc tái cơ cấu 
đã được thực hiện với rất nhiều khó 
khăn và thách thức. Do đó, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam  cần tiếp 
tục nghiên cứu và kịp thời ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật 
để hỗ trợ việc tái cơ cấu hệ thống 
ngân hàng. Để mang lại nhiều cơ 
hội hơn bằng cách tăng tỷ lệ sở hữu 
của đối tác chiến lược nước ngoài 
tại ngân hàng yếu kém trong nước 
đến 100% có thể là một lựa chọn 
khôn ngoan cho chúng ta trong quá 
trình tái cơ cấu ngân hàng.

Cuối cùng, lý do cho sự chậm 
tiến trình hợp tác trong lĩnh vực tài 
chính giữa các nước ASEAN là do 
sự khác biệt về trình độ phát triển 
thị trường vốn, và những khoảng 
cách của tự do hóa tài khoản vốn 
và tự do hóa dịch vụ tài chính. Mặc 
dù lộ trình hội nhập tài chính trong 
AEC phụ thuộc vào mức độ sẵn 
sàng của từng thành viên ASEAN, 
nhưng giống như Ngân hàng Trung 
ương Thái Lan, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cần phải chủ động 
trong việc lên Kế hoạch tổng thể 
cho việc thúc đẩy sự phát triển của 
thị trường vốn và dịch vụ tài chính 
của mình hơn nữa. 
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Những con số ấn tượng…
Thứ nhất, thị trường cổ phiếu, 

đến hết năm 2017 chỉ số VN-Index đạt 
984,24 điểm tăng 48% so với cuối năm 
2016, - đạt mức cao nhất gần 10 năm 
trở lại đây (Ngày 12/1/2018 đã đạt mốc 
1.050 điểm). Chỉ số HNX-Index tăng gần 
46%. (Ngày 12/1/2018 đã đạt mốc 121 
điểm). Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 
đạt gần 3.515 nghìn tỷ đồng, tăng 80,5% 
so với cuối năm 2016, tương đương 70% 
GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. 
Thanh khoản cải thiện mạnh, tổng giá 
trị giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng 
chỉ quỹ đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng/phiên, 
tăng 66% so với năm 2016. Thị trường 
hiện có 737 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 
niêm yết và 690 cổ phiếu đăng ký giao 
dịch (ĐKGD) với tổng giá trị niêm yết, 
ĐKGD đạt gần 978 nghìn tỷ đồng, tăng 
32,7% so với cuối năm 2016. 

Kết quả kinh doanh của các DNNN 
9 tháng đầu năm 2017 có sự cải thiện 
đáng kể, doanh thu tăng 18%, lợi nhuận 
tăng 23%; tổng giá trị lỗ cũng giảm 
mạnh so với cùng kỳ (giảm 69%). Tuy 
nhiên, tồn kho vẫn tăng (15,5%), trong 
đó tăng cao nhất là tồn kho bất động 
sản (tăng 31%). Hoạt động đầu tư tăng 
mạnh, nhất là trong quý IV/2017. Giá 
trị danh mục của NĐTNN tính đến cuối 
tháng 11/2017 đạt hơn 31,4 tỷ USD (Giá 
trị danh mục bao gồm cổ phiếu niêm yết, 
cổ phiếu ĐKGD, giá trị phần vốn góp 
tại các DN, trái phiếu, tiền và các khoản 
tương đương tiền), tăng 81,3% so với 
cuối năm 2016. Tổng mức huy động trên 
TTCK đạt gần 237 nghìn tỷ đồng, trong 
đó đấu thầu trái phiếu Chính phủ đạt 
hơn 194,3 nghìn tỷ đồng, phát hành cổ 
phiếu, trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 
40 nghìn tỷ đồng và đấu giá cổ phần hóa 
qua 2 Sở đạt gần 2,6 nghìn tỷ đồng. 

Thứ hai, thị trường trái phiếu Chính 
phủ, tính đến 29/12/2017, đã huy động 
được hơn 194,3 nghìn tỷ đồng trong 
đó KBNN huy động được 160 nghìn tỷ 
đồng, hoàn thành 94,5% kế hoạch năm. 
Trái phiếu phát hành đều có kỳ hạn dài 
từ 5 năm trở lên, trong đó tỷ trọng trái 
phiếu có kỳ hạn 20 năm, 30 năm đã tăng 
đáng kể, chiếm lần lượt 10,5% và 16% 
tổng khối lượng phát hành (năm 2016 
tương ứng là 1% và 8%). Kỳ hạn bình 
quân trái phiếu chính phủ do KBNN 
phát hành được nâng lên mức 14,02 

năm, dài hơn 5,7 năm so với mức bình 
quân năm 2016. Đặc biệt, lãi suất trúng 
thầu so với cuối năm 2016 giảm trên tất 
cả các kỳ hạn (khoảng từ 63-188 điểm 
cơ bản), trong đó, giảm mạnh nhất ở kỳ 
hạn 30 năm, tiếp đến 20 năm và 15 năm. 
Thị trường TPCP sơ cấp đang đạt được 
những kết quả bước đầu đối với mục 
tiêu phát triển các nhà đầu tư dài hạn. 
Các doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo hiểm 
tiền gửi, Bảo hiểm xã hội, các công ty 
bảo hiểm) đã tham gia nhiều hơn vào thị 
trường, giá trị trúng thầu TPCP của khối 
bảo hiểm trong năm 2017 chiếm hơn 
13% giá trị trúng thầu toàn thị trường, 
tăng 3% so với 2016.

Tính đến cuối năm 2017, dư nợ 
TPCP niêm yết đạt 1.015 nghìn tỷ đồng 
tăng 8% so với cuối năm 2016 (tương 
đương 23% GDP). Mặc dù quy mô thị 
trường chỉ tăng nhẹ, song thanh khoản 
thị trường tăng khá mạnh. Giá trị giao 
dịch bình quân đạt trên 9 nghìn tỷ đồng/
phiên, tăng 41% so với năm 2016, trong 
đó giao dịch repo tăng 72% và chiếm 
49% tổng giao dịch toàn thị trường trái 
phiếu CP.

Thứ ba, thị trường chứng khoán 
phái sinh sau gần 05 tháng khai trương 
và đi vào hoạt động từ ngày 10/8/2017, 
thị trường chứng khoán phái sinh 
(TTCKPS) đã có sự tăng trưởng về cả 
khối lượng hợp đồng, giá trị giao dịch và 
số lượng tài khoản, cụ thể quy mô giao 
dịch ngày càng tăng thể hiện sức hút lớn 
của TTCK phái sinh. Tổng khối lượng 
giao dịch đạt 1.106.353 hợp đồng tương 
ứng với tổng giá trị giao dịch theo quy 
mô danh nghĩa hợp đồng đạt 96.298 tỷ 
đồng. Tính bình quân, khối lượng giao 
dịch đạt 11.289 hợp đồng/ngày và giá trị 
giao dịch theo quy mô danh nghĩa hợp 
đồng đạt 982,6 tỷ đồng/phiên. Bình quân 
phiên mỗi tháng tăng 49% về khối lượng 
hợp đồng và 58% về giá trị giao dịch.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường 
tiếp tục tăng mạnh. Khối lượng OI của 
toàn thị trường đạt 8.077 hợp đồng, tăng 
gấp 3,3 lần so với cuối tháng 8/2017. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam 
tăng cao nhất khu vực châu Á
 ThS. Lê Thị Như Quỳnh

Bước vào năm 2017, kinh 
tế thế giới đã có những 
chuyển biến khởi sắc hơn, 
tăng trưởng và thương mại 
phục hồi, nhất là những 
nền kinh tế lớn, đã tác 
động tích cực tới nền kinh 
tế Việt Nam. Kinh tế Việt 
Nam tiếp tục đi lên trong 
năm 2017, tăng trưởng 
GDP đạt 6,81% cao hơn 
chỉ tiêu đặt ra 6,7%; lạm 
phát được kiểm soát dưới 
4%; kim ngạch xuất khẩu; 
thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài đều đạt mức kỷ lục; 
tỷ giá và thị trường ngoại 
hối ổn định, mặt bằng lãi 
suất được duy trì ở mức 
thấp; dòng vốn FDI và dự 
trữ ngoại hối tăng kỷ lục; 
môi trường kinh doanh 
được cải thiện và năng 
lực cạnh tranh quốc gia 
được nâng cao. Cùng với 
sự khởi sắc của nền kinh 
tế và những cam kết của 
Chính phủ trong việc tháo 
gỡ những rào cản đầu tư, 
hỗ trợ kinh tế tư nhân, 
những tác động tâm lý 
tích cực từ các đợt thoái 
vốn Nhà nước, IPO DNNN 
và niêm yết các DN lớn, 
có chất lượng đã thu hút 
mạnh dòng các dòng vốn 
tham gia thị trường, đặc 
biệt là dòng vốn ngoại, 
tạo cơ sở vững chắc cho 
một năm phát triển mạnh 
và bền vững của TTCK 
Việt Nam. Nhờ vậy, thị 
trường chứng khoán Việt 
Nam đã có sự tăng trưởng 
vượt bậc trong năm 2017 
và tăng cao nhất tại khu 
vực Châu Á.
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Việc duy trì tăng trưởng khối lượng 
OI thể hiện dòng tiền vào thị trường 
phái sinh ổn định và tăng trưởng. 
Số lượng tài khoản nhà đầu tư liên 
tục tăng. Đến nay đã có 15.808 tài 
khoản giao dịch chứng khoán phái 
sinh được mở, gấp 2,3 lần so với 
cuối tháng 8/2017 (tháng đầu tiên 
mở cửa thị trường). 

Một số giải pháp phát triển 
thị trường năm 2018

Bộ Tài chính cho biết, năm 
2018 cơ quan quản lý nhà nước 
sẽ có nhiềuc giải pháp phát triển 
và tái cấu trúc TTCK, trong đó sẽ 
tăng cung hàng hóa cho thị trường 
và cải thiện chất lượng nguồn cung. 
Theo đó, với thị trường cổ phiếu, 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ 
phần hóa, thoái vốn của các DNNN 
gắn với việc niêm yết và đăng ký 
giao dịch. Tăng cường rà soát xử 
lý kịp thời các DN không tuân thủ 
việc niêm yết/đăng ký giao dịch 
sau khi đã cổ phần hóa. Xây dựng 
Thông tư hướng dẫn về việc bán 
cổ phần theo phương thức dựng sổ 
theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP. 
Nghiên cứu dịch vụ quản lý tài sản 
thế chấp tập trung và hoạt động giao 
dịch bảo đảm tại VSD. Triển khai 
cơ chế tạo lập thị trường, phát hành 
Bộ nguyên tắc quản trị công ty (CG 
code); Nghiên cứu triển khai nghiệp 
vụ giao dịch trong ngày và thanh 
toán chứng khoán chờ về; Hướng 
dẫn thủ tục, hồ sơ niêm yết/đăng ký 
giao dịch đối với loại hình doanh 
nghiệp FDI chuyển đổi để áp dụng 
thống nhất cho hai Sở GDCK; Tăng 
cường kiểm tra, giám sát về tính 
minh bạch các thông tin trong Báo 
cáo tài chính của các công ty đại 
chúng vấn đề sử dụng vốn, CBTT 
và quản trị công ty. Tham gia và 
xây dựng, triển khai Đề án áp dụng 
chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt 
Nam do Bộ Tài chính chủ trì. 

Trong lĩnh vực chứng khoán 
phái sinh, sẽ đa dạng hóa các sản 
phẩm chứng khoán theo hướng 
đa dạng hóa các sản phẩm chứng 
khoán, các sản phẩm liên kết đầu 
tư, sản phẩm cơ cấu; phát triển các 
sản phẩm phái sinh theo lộ trình từ 
đơn giản đến phức tạp, bảo đảm khả 

năng quản lý giám sát rủi ro trên thị 
trường; phát triển thêm các chỉ số 
cơ sở để làm tài sản cơ sở cho phái 
sinh; triển khai các sản phẩm chứng 
khoán phái sinh khác như: hợp đồng 
tương lai trên một số chỉ số mới và 
hợp đồng tương lai trái phiếu Chính 
phủ trong nửa cuối năm 2018; Mở 
rộng đối tượng thành viên tham gia 
thị trường đối với các ngân hàng 
thương mại; tăng cường hoạt động 
giám sát hoạt động trên thị trường 
theo hướng an toàn, tạo uy tı́n cho 
thị trường trong và ngoài nước. Xây 
dựng phương án giá dịch vụ đối với 
thị trường chứng khoán phái sinh; 
triển khai sản phẩm chứng quyền có 
đảm bảo (Covered Warrant) trong 
Quý I/2018.

Đi liền với đó là, hoàn thiện và 
phát triển thị trường trái phiếu theo 
hướng tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
thị trường trái phiếu Chính phủ như 
phát hành trái phiếu lãi suất thả nổi, 
tập trung hoàn chỉnh và đưa vào 
thị trường các sản phẩm (mua lại 
TPCP trước hạn); nghiên cứu triển 
khai Đề án hoán đổi trái phiếu Ngân 
hàng phát triển. Đa dạng hóa cơ sở 
nhà đầu tư hình thành hệ thống nhà 
kinh doanh trái phiếu sơ cấp. Phát 
triển hệ thống thành viên đấu thầu 
TPCP để thiết lập hệ thống nhà tạo 
lập thị trường trên thị trường TPCP 
theo thông lệ quốc tế. Thúc đẩy 
sự phát triển thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp: (i) triển khai đề án 
tổ chức giao dịch trái phiếu doanh 
nghiệp. Theo đó hoàn thiện phương 
án tổ chức thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp và công tác chuẩn bị 
để có thể đưa thị trường giao dịch 
trái phiếu doanh nghiệp vào hoạt 
động trong năm 2018; (ii) Rà soát 
lại điều kiện phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp riêng lẻ theo nguyên 
tắc gắn với công bố thông tin công 
khai và thực hiện đăng ký, lưu ký 
tập trung; (iii) Khuyến khích các 
công ty đưa trái phiếu lên niêm yết; 
(iv) Xây dựng cổng thông tin trái 
phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra sẽ có giải pháp phát 
triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu 
tư và cải thiện sức cầu như: Tiếp 
tục triển khai thực hiện các giải 

pháp nâng hạng TTCK VN từ hạng 
frontier market lên hạng emerging 
market trên bảng xếp hạng MSCI; 
triển khai quỹ hưu trí. Phát triển các 
định chế đầu tư chuyên nghiệp, hệ 
thống nhà tạo lập thị trường; xây 
dựng các quy định về xếp hạng tín 
nhiệm và thiết lập tổ chức định mức 
tín nhiệm của Việt Nam, tạo cơ sở 
cho việc phát triển thị trường trái 
phiếu và các sản phẩm khác. Tăng 
cường thu hút dòng vốn đầu tư nước 
ngoài, thu hút các nhà đầu tư chiến 
lược nước ngoài, tháo gỡ vướng 
mắc với Luật đầu tư thông qua việc 
ban hành Luật chứng khoán sửa 
đổi, bổ sung. Tháo gỡ các thủ tục 
về tài khoản đầu tư gián tiếp bằng 
ngoại tệ; nghiên cứu triển khai việc 
bán khống.

Phát triển, nâng cao năng lực 
cho hệ thống các tổ chức trung 
gian thị trường theo hướng tiếp tục 
tái cấu trúc hệ thống các tổ chức 
kinh doanh chứng khoán để giảm 
số lượng và nâng cao chất lượng 
dịch vụ; tăng cường quản lý giám 
sát chặt hoạt động của tổ chức kinh 
doanh chứng khoán; Áp dụng thực 
hiện giám sát dựa vào rủi ro trên 
cơ sở quy chế hướng dẫn phân loại 
và cảnh báo sớm các tổ chức kinh 
doanh chứng khoán. Phát triển hệ 
thống thành viên đấu thầu TPCP 
để thiết lập hệ thống nhà tạo lập thị 
trường trên thị trường TPCP theo 
thông lệ quốc tế. Nâng cao chất 
lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân 
viên hành nghề kinh doanh chứng 
khoán thông qua việc chuẩn hóa 
các chương trình đào tạo hành nghề 
kinh doanh chứng khoán. Triển 
khai quy trình quản lý và giám sát 
chứng chỉ hành nghề chứng khoán 
mới. Nghiên cứu cơ chế, chính sách 
thuế, nhằm khuyến khích hoạt động 
của các loại hình quỹ đầu tư (quỹ 
bất động sản REITs, quỹ hưu trí tự 
nguyện,…), khuyến khích đầu tư 
vào các sản phẩm quỹ mới; nghiên 
cứu chính sách về thuế thu nhập từ 
hoạt động đầu tư chứng khoán căn 
cứ trên thời hạn đầu tư, hình thức 
đầu tư, sản phẩm đầu tư... 
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Sự kiện - Nhận định 

Một số điểm mới trong cơ chế quản lý, sử dụng 
tài sản công theo Luật QLSDTSC năm 2017
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 là văn bản pháp luật cao nhất lần đầu tiên được ban hành ở 
Việt Nam về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thời gian vừa 
qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng 
trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản; đồng thời thể chế hóa chế định về tài sản công quy định 
tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa XIV Kỳ 
họp thứ 3 đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

ThS Nguyễn Thanh Huyền
ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

Luật 2017 có nhiều điểm 
mới quan trọng.

Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công đã được mở rộng khá nhiều 
so với Luật quản lý, sử dụng TSNN 
năm 2008. Theo đó, ngoài tài sản 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công bổ 
sung chế độ quản lý, sử dụng tài 
sản kết cấu hạ tầng, tài sản của các 
dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản 
công tại doanh nghiệp, tài sản được 
xác lập quyền sở hữu toàn dân, khai 
thác nguồn lực tài chính là đất đai, 
tài nguyên.

Việc ban hành tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng tài sản công phải đảm 
bảo các nguyên tắc: (i) đúng thẩm 
quyền; (ii) tuân thủ trình tự, thủ tục 
ban hành theo quy định của pháp 

luật; (iii) phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao, khả năng của 
ngân sách nhà nước, mức độ tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
Ngoài ra, Luật đã bổ sung các quy 
định để đảm bảo việc ban hành tiêu 
chuẩn, định mức được chặt chẽ, 
công khai, minh bạch. Đồng thời, 
quy định rõ trách nhiệm tuân thủ, 
giám sát, kiểm tra việc tuân thủ tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng tài sản 
công trong toàn bộ quy trình đầu tư 
xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai 
thác, xử lý tài sản công để khắc 
phục những hạn chế trong quá trình 
thực hiện thời gian vừa qua.

Thứ hai là, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản công tại cơ quan nhà 
nước, ngoài việc kế thừa các quy 
định tại Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước năm 2008 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; Luật Quản 
lý sử dụng tài sản công quy định 
bổ sung một số nội dung để phù 
hợp với thực tế quản lý, sử dụng tài 
sản công gồm: (i) Đầu tư xây dựng 
trụ sở làm việc theo hình thức đối 
tác công – tư. (ii) Thuê quản lý vận 
hành tài sản công; (iii) Để phù hợp 
với tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
tài sản công và chức năng, nhiệm 
vụ, biên chế của cơ quan Nhà nước, 
trước khi quyết định giao, thu hồi 
đất thuộc trụ sở làm việc, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giao, thu 
hồi đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai phải lấy ý kiến bằng văn 
bản của Bộ Tài chı́nh đối với trụ 
sở làm việc của cơ quan nhà nước 
thuộc trung ương hoặc của Sở Tài 
chı́nh đối với trụ sở làm việc của cơ 
quan nhà nước thuộc địa phương về 
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sự phù hợp của phương án giao, thu 
hồi. (iv) Cho phép khai thác đối với 
những loại tài sản công tại cơ quan 
nhà nước mà việc khai thác không 
làm ảnh hưởng tới công tác quản 
lý nhà nước gồm: nhà ở công vụ, 
quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng 
dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản công 
khác để khai thác theo quy định của 
Luật này và pháp luật có liên quan; 
việc quản lý, sử dụng số tiền thu 
được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. (v) Cơ quan nhà nước 
được sử dụng hội trường, phương 
tiện vận tải chưa sử dụng hết công 
suất cho cơ quan nhà nước, đơn vị 
lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 
sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng 
Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội sử dụng chung theo 
đúng công năng của tài sản, bảo 
đảm an ninh, an toàn và được thu 
một khoản kinh phí để bù đắp chi 
phí trực tiếp liên quan đến vận hành 
tài sản trong thời gian sử dụng. (vi) 
Ngoài các hình thức xử lý tài sản 
như quy định hiện hành gồm: thu 
hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, 
tiêu hủy, Luật bổ sung 02 hình thức 
xử lý tài sản công gồm: sử dụng 
tài sản công để thanh toán cho nhà 
đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng công trình theo hı̀nh thức 
hợp đồng xây dựng - chuyển giao; 
xử lý tài sản công trong trường 
hợp bị mất, bị hủy hoại. Trong đó, 
để bảo đảm tính công khai, minh 
bạch, Luật quy định việc bán tài 
sản công phải được thực hiện theo 
hình thức đấu giá, việc bán theo 
hı̀nh thức niêm yết giá công khai 
hoặc bán chỉ định chỉ được thực 
hiện trong trường hợp bán các loại 
tài sản công có giá trị nhỏ. (vii) Số 
tiền thu được từ xử lý tài sản công 
được nộp vào tài khoản tạm giữ tại 
Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi 
chi phí có liên quan đến xử lý tài 
sản, phần còn lại được nộp toàn bộ 
vào ngân sách nhà nước theo quy 
định của Luật NSNN năm 2015. 
Trường hợp cơ quan nhà nước được 
cơ quan, người có thẩm quyền cho 
phép xử lý tài sản công để mua sắm 
tài sản thay thế thì được ưu tiên 
bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước. Trường hợp cơ quan nhà 
nước được cơ quan, người có thẩm 
quyền cho phép xử lý tài sản công 
là trụ sở làm việc và có dự án đầu tư 
xây dựng, mua sắm, cải tạo, nâng 
cấp trụ sở làm việc thì được ưu tiên 
bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư 
công và ưu tiên bố trí dự toán chi 
ngân sách nhà nước.

Thứ ba, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản công tại đơn vị sự 
nghiệp công lập,  Luật quy định 
một số nội dung để phù hợp với 
định hướng của Nhà nước về đổi 
mới đơn vị sự nghiệp công lập và 
thực tế quản lý, sử dụng tài sản 
công gồm: a) Bỏ quy định về việc 
xác định lại giá trị tài sản để giao 
cho đơn vị sự nghiệp công lập quản 
lý theo cơ chế giao vốn cho doanh 
nghiệp để giảm thủ tục hành chính 
và chi phí xác định lại giá trị tài 
sản. b) Đơn vị sự nghiệp công lập 
không được sử dụng tài sản công 
để thế chấp hoặc thực hiện biện 
pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 
dân sự khác. c) Không bố trí vốn 
đầu tư công, NSNN để đầu tư xây 
dựng mới, mua sắm tài sản chỉ sử 
dụng vào mục đích kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết. d) 
Bổ sung quy định về xử lý tài sản 
công khi chuyển đổi mô hình hoạt 
động của đơn vị sự nghiệp công 
lập thành DN để đáp ứng yêu cầu 
đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập 
trong thời gian tới.

Thứ tư, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản công tại đơn vị lực 
lượng vũ trang nhân dân được xây 
dựng trên cơ sở quy định hiện hành 
tại Nghị định số 106/2009/NĐ-CP 
ngày 26/11/2009 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước tại lực lượng vũ trang 
nhân dân. Theo đó, tài sản công tại 
đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 
bao gồm: tài sản đặc biệt, tài sản 
chuyên dùng và tài sản phục vụ 
công tác quản lý. 

Thứ năm, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản công tại các tổ chức. 
Kế thừa các quy định tại Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 
2008, một số nội dung mới được 
quy định như sau: a) Quy định 

riêng việc quản lý, sử dụng tài sản 
tại cơ quan Đảng cộng sản Việt 
Nam. Theo đó, tài sản tại cơ quan 
Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm: 
(i) Tài sản được Nhà nước giao 
bằng hiện vật và tài sản được đầu 
tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách 
nhà nước; (ii) Tài sản đã có quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chuyển giao quyền sở hữu; 
tài sản được hình thành từ đảng phí 
và nguồn thu khác của Đảng. Việc 
quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan 
Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện 
theo nguyên tắc quản lý, sử dụng tài 
sản công quy định tại Luật này và 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. 
b) Tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức khác 
được thành lập theo quy định của 
pháp luật về hội được sử dụng tài 
sản công được giao vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kết khi tuân thủ 07 điều kiện 
quy định tại Luật. Việc sử dụng tài 
sản công vào mục đích kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết thực 
hiện theo quy định áp dụng đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ sáu, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản công phục vụ công 
tác quản lý của cơ quan dự trữ nhà 
nước. Ngoài các quy định áp dụng 
đối với cơ quan nhà nước, cơ quan 
dự trữ nhà nước được: a) Sử dụng 
kho dự trữ để bảo quản tài sản công 
đã có quyết định thu hồi hoặc đã 
có quyết định xác lập quyền sở hữu 
toàn dân trong thời gian chờ xử lý 
theo nhiệm vụ do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền giao. b) Được khai 
thác kho khi chưa sử dụng hết công 
suất. Việc khai thác kho phải bảo 
đảm phù hợp với công năng, không 
làm ảnh hưởng tới bí mật, an toàn 
dự trữ quốc gia, việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao và 
phải được cơ quan, người có thẩm 
quyền cho phép. 

Thứ bảy, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản kết cấu hạ tầng. Theo 
đó, a) Tất cả các tài sản kết cấu hạ 
tầng đều phải được giao cho đối 
tượng quản lý để xác định chủ thể 
chịu trách nhiệm trước Nhà nước 
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đối với loại tài sản này. b) Mọi 
tài sản kết cấu hạ tầng phải được 
bảo trì theo tiêu chuẩn, định mức 
và quy trình kỹ thuật bảo trì nhằm 
duy trì tình trạng kỹ thuật của tài 
sản kết cấu hạ tầng, bảo đảm hoạt 
động bình thường và an toàn khi 
sử dụng. Tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu và năng lực được đăng ký tham 
gia thực hiện việc bảo trì tài sản 
kết cấu hạ tầng. c) Việc khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng được thực 
hiện theo các phương thức: (i) Đối 
tượng được giao quản lý tài sản 
kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; 
(ii) Chuyển nhượng quyền thu phí 
sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; 
(iii) Cho thuê quyền khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng; (iv) Chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng; (v) Phương 
thức khác theo quy định của pháp 
luật. d) Quy định chế độ quản lý, 
sử dụng đối với tài sản kết cấu hạ 
tầng được đầu tư theo hình thức đối 
tác công - tư về các nội dung: bàn 
giao tài sản kết cấu hạ tầng để thực 
hiện dự án đối tác công - tư, chế độ 
báo cáo, chuyển giao tài sản được 
hình thành thông qua quá trình thực 
hiện dự án theo hình thức đối tác 
công- tư cho Nhà nước. đ) Quy 
định các hình thức xử lý tài sản kết 
cấu hạ tầng bao gồm: Thu hồi, điều 
chuyển, bán, sử dụng tài sản kết 
cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà 
đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng công trình theo hı̀nh thức 
hợp đồng xây dựng - chuyển giao, 
thanh lý, xử lý trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại.

Thứ tám, chế độ quản lý, sử 
dụng tài sản công tại DN. Tài sản 
công tại doanh nghiệp gồm 02 loại: 
Một là, đối với tài sản công do Nhà 
nước giao cho doanh nghiệp quản 
lý và đã được tính thành phần vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, việc 
quản lý, sử dụng được thực hiện 
theo quy định của Luật quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 
Hai là, đối với tài sản công do Nhà 
nước giao cho doanh nghiệp quản 
lý không tính thành phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp, Luật quy 
định một số nội dung quản lý để 
rõ quyền, trách nhiệm của các cơ 
quan liên quan, tránh sử dụng lãng 
phí, thất thoát tài sản, cũng như có 
cơ chế để quản lý, sử dụng, phát 
triển nhóm tài sản này gồm: doanh 
nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng tài sản được giao đúng mục 
đích, công năng sử dụng của tài 
sản; doanh nghiệp không được sử 
dụng tài sản để bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc 
chuyển giao quyền sở hữu cho tổ 
chức, cá nhân khác; kinh phí sửa 
chữa, bảo trì tài sản (nếu có) do 
doanh nghiệp bảo đảm, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác; 
doanh nghiệp có trách nhiệm hạch 
toán, tính hao mòn tài sản được 
giao theo quy định của pháp luật; 
số tiền thu được từ khai thác, xử lý 
tài sản công được sử dụng để chi trả 
các chi phí có liên quan, trả nợ vốn 
vay, vốn huy động (nếu có), thực 
hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước theo quy định của pháp luật, 
phần còn lại được nộp toàn bộ vào 
ngân sách nhà nước.

Thứ chín, giám sát của cộng 
đồng đối với tài sản công. Luật 
quy định bổ sung quy định về giám 
sát của cộng đồng đối với tài sản 
công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp chủ trì, phối hợp với các 
tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các cơ quan có 
liên quan tổ chức việc giám sát của 
cộng đồng đối với tài sản công, tập 
trung vào các nội dung: việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản công; tı̀nh 
hı̀nh quản lý, sử dụng tài sản công 
và việc thực hiện công khai tài sản 
công. Việc giám sát của cộng đồng 
được thực hiện theo 04 hình thức: 
(i) nghiên cứu, xem xét văn bản của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 
công liên quan đến quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân 
dân; (ii) tổ chức đoàn giám sát; 
(iii) tham gia giám sát với cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền; (iv) giám 
sát thông qua hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng được thành 
lập ở cấp xã.

Thứ mười, các hành vi bị 
nghiêm cấm và xử lý vi phạm 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản công, gồm: (i) Lợi dụng, lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái 
phép tài sản công; (ii) Đầu tư xây 
dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng 
tài sản công không đúng mục đích, 
chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức; 
(iii) Giao tài sản công cho cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu 
chuẩn, định mức hoặc giao cho 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
không có nhu cầu sử dụng; (iv) Sử 
dụng xe ô tô và tài sản công khác 
do tổ chức, cá nhân tặng cho không 
đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu 
chuẩn, định mức; (v) Sử dụng hoặc 
không sử dụng tài sản công được 
giao gây lãng phí; sử dụng tài sản 
công vào mục đích kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, liên kết không phù 
hợp với mục đích sử dụng của tài 
sản, làm ảnh hưởng đến việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà 
nước giao; sử dụng tài sản công để 
kinh doanh trái pháp luật; (vi) Xử 
lý tài sản công trái quy định của 
pháp luật; (vii) Hủy hoại hoặc cố 
ý làm hư hỏng tài sản công; (viii) 
Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng 
trái phép tài sản công; (ix) Không 
thực hiện hoặc thực hiện không 
đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong 
quản lý, sử dụng tài sản công theo 
quy định của pháp luật; (x) Hành vi 
bị nghiêm cấm khác trong quản lý, 
sử dụng tài sản công theo quy định 
của pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
đối tượng khác có hành vi vi phạm 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản công thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
trường hợp gây thiệt hại cho Nhà 
nước thì phải bồi thường; người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có trách nhiệm giải trình và phải 
chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu 
trách nhiệm... 
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Thành lập cơ quan chuyên 
trách đại diện chủ sở hữu đối với 
DNNN 

Mục tiêu cụ thể, đến năm 
2020, hoàn thành cơ cấu lại, đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước giai 
đoạn 2017 -2020 trên cơ sở các 
tiêu chí phân loại doanh nghiệp 
nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà 
nước thuộc các ngành, lĩnh vực tại 
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực 
hiện cổ phần hóa 137 doanh nghiệp 
nhà nước; hoàn thành thoái vốn 
theo danh mục đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 
năm 2017 và các doanh nghiệp mà 
Nhà nước không cần nắm giữ, tham 
gia góp vốn theo các quyết định 
cụ thể của Thủ tướng Chính phủ. 
Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm 
các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước, các dự án, công trình đầu 
tư của doanh nghiệp nhà nước kém 
hiệu quả, thua lỗ kéo dài, trọng 
tâm là 12 dự án thua lỗ, kém hiệu 
quả của ngành Công thương; phấn 
đấu đáp ứng các chuẩn mực quốc 
tế về quản trị doanh nghiệp; nâng 
cao một bước quan trọng hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, chất lượng 
sản phẩm, năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện 
mô hình quản lý, giám sát doanh 
nghiệp nhà nước và vốn, tài sản của 
Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 
Năm 2018, thành lập một cơ quan 
chuyên trách làm đại diện chủ sở 
hữu đối với doanh nghiệp nhà nước 
và cổ phần, vốn góp của Nhà nước 
tại doanh nghiệp.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ 
yếu của Chương trình là đẩy mạnh 

cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. 
Trong đó, sẽ nghiên cứu ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định  số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 
tháng 10 năm 2015 về đầu tư vốn 
nhà nước vào doanh nghiệp và quản 
lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp, trong đó nội dung về thoái 
vốn được điều chỉnh theo hướng 
quy định phương thức thoái vốn 
phù hợp với tình hình thị trường và 
thực tế hoạt động của doanh nghiệp 
như: Đấu giá bán toàn bộ phần 
vốn nhà nước; bổ sung quy định 
việc xác định giá khởi điểm khi tổ 
chức bán phần vốn nhà nước theo 
phương thức giao dịch khớp lệnh 
trên sàn giao dịch chứng khoán.

Trong quá trình thực hiện triển 
khai công tác cổ phần hóa, thoái 
vốn nhà nước, kiên quyết thực hiện 
cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đối 
với các doanh nghiệp thuộc Danh 
mục doanh nghiệp nhà nước thực 
hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020; 
Danh mục doanh nghiệp nhà nước 
hoàn thành cổ phần hóa theo từng 
năm giai đoạn 2017 - 2020; Danh 
mục doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 
- 2020 theo tiến độ, lộ trình được 
phê duyệt. Thường xuyên rà soát, 
cập nhật Danh mục doanh nghiệp 
nhà nước thực hiện cổ phần hóa 
theo từng năm giai đoạn 2017 - 
2020 và danh mục doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 
giai đoạn 2017 - 2020 theo nguyên 
tắc: Tập trung vào những lĩnh vực 
then chốt, thiết yếu; những địa bàn 
quan trọng và quốc phòng, an ninh; 
những lĩnh vực mà doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác 
không đầu tư; giảm tỉ lệ sở hữu nhà 
nước xuống mức đủ để thay đổi 

quản trị một cách thực chất và thu 
hút nhà đầu tư có năng lực thực sự; 
tối đa hóa giá trị bán vốn nhà nước 
theo cơ chế thị trường.

Đối với các doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để thực hiện cổ 
phần hóa, thì xem xét áp dụng các 
hình thức sắp xếp khác như bán, 
khoán, cho thuê, giải thể, áp dụng 
biện pháp phá sản theo quy định của 
pháp luật đối với doanh nghiệp nhà 
nước lâm vào tình trạng phá sản mà 
không có phương án tái cơ cấu khả 
thi. Đối với các doanh nghiệp nhà 
nước đang được giao quản lý, khai 
thác các công trình, dự án kết cấu 
hạ tầng do Nhà nước đầu tư có ý 
nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, khi cổ phần 

Cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

ả ị ộ á h h hấ à h

Theo Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 12-NQ/TW ngày 03 
tháng 6 năm 2017 của Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp 
tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước. Mục tiêu của Chương trình 
là cơ cấu lại, đổi mới và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước trên nền tảng công nghệ 
hiện đại, năng lực đổi mới sáng 
tạo, quản trị theo chuẩn mực 
quốc tế, nhằm huy động, phân 
bổ và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát 
triển vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp để doanh nghiệp nhà 
nước giữ vững vị trí then chốt và 
là một lực lượng vật chất quan 
trọng của kinh tế nhà nước, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
và thực hiện tiến bộ, công bằng 
xã hội.

 ThS Nguyễn Thị Hải Vân - ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
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Tài chính - Đầu tư

hóa, Nhà nước tiến hành kiểm soát 
theo nguyên tắc: Nhà nước thống 
nhất sở hữu các công trình hạ tầng 
quan trọng; doanh nghiệp cổ phần 
hóa, nhà đầu tư nhận quyền khai 
thác chỉ được quyền quản lý, vận 
hành, khai thác các công trình, dự 
án kết cấu hạ tầng; việc lựa chọn 
nhà đầu tư, doanh nghiệp phải thực 
hiện theo Luật Đấu thầu, công khai, 
minh bạch; bảo đảm quốc phòng, 
an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc 
gia, toàn vẹn lãnh thổ.

DN cổ phần hóa niêm yết 
trong 1 năm từ ngày phát hành 
cổ phiếu

Tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu nhà 
nước đối với các doanh nghiệp nhà 
nước cổ phần hóa và thúc đẩy gắn 
cổ phần hóa với niêm yết, đăng ký 
giao dịch tập trung trên thị trường 
chứng khoán. Các doanh nghiệp 
cổ phần hóa phải niêm yết trong 
thời hạn một năm kể từ ngày phát 
hành cổ phiếu lần đầu. Các doanh 
nghiệp cổ phần hóa chưa đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện niêm yết cổ 
phiếu theo quy định của pháp luật 
thì phải đăng ký giao dịch trên hệ 
thống giao dịch cho chứng khoán 
chưa niêm yết (hệ thống giao dịch 
UPCoM). Xử lý nghiêm đối với các 
doanh nghiệp cố tình không thực 
hiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ 
phiếu trên thị trường chứng khoán 
theo quy định. Tiền thu từ cổ phần 
hóa, thoái vốn nhà nước được quản 
lý tập trung và chỉ sử dụng cho mục 
đích chi đầu tư phát triển, không sử 
dụng chi thường xuyên; đảm bảo 
đưa vào cân đối vốn đầu tư trung 
hạn nguồn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2016 - 2020 là 250.000 tỷ 
đồng, trong đó năm 2017 là 60.000 
tỷ đồng.

Kiên quyết xử lý dứt điểm 
các doanh nghiệp nhà nước, các dự 
án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động 
thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế 
thị trường, thực hiện cơ cấu lại 
và chuyển nhượng dự án cho nhà 
đầu tư thuộc thành phần kinh tế 
khác. Làm rõ trách nhiệm và xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật 
những vi phạm của các tổ chức, cá 
nhân liên quan để xảy ra tình trạng 

doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu 
tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn.

Nâng cao hiệu quả quản lý 
đối với DN có vốn góp của Nhà 
nước

Để đạt mục tiêu đó, nhiệm 
vụ, giải pháp khác là nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp có vốn góp của nhà nước. 
Trong đó, tăng cường công tác chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các kế hoạch, phương án cổ 
phần hóa, thoái vốn nhà nước đã 
được phê duyệt. Đề cao trách nhiệm 
của các Bộ, ngành, địa phương, tổ 
chức, cá nhân đại diện chủ sở hữu 
nhà nước, nhất là người đứng đầu 
trong việc thực hiện chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, kế hoạch, phương án cơ 
cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà 
nước đã được phê duyệt, đặc biệt là 
cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp, bảo đảm công khai, 
minh bạch trong triển khai thực 
hiện.

Đồng thời, hoàn thiện tổ chức 
để thực hiện chức năng Nhà nước 
là chủ sở hữu đối với doanh nghiệp 
nhà nước, cổ phần, vốn góp của 
Nhà nước tại doanh nghiệp. Khẳng 
định và đảm bảo các cơ chế, chính 
sách về doanh nghiệp nhà nước, 
công tác tổ chức triển khai thực 
hiện luôn đảm bảo yêu cầu: Nhà 
nước thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
của chủ sở hữu đối với doanh 
nghiệp nhà nước, cổ phần, vốn góp 
của Nhà nước tại doanh nghiệp; 
thực sự đóng vai trò là nhà đầu tư, 
chủ sở hữu, bı̀nh đẳng về quyền, 
nghıã vụ, trách nhiệm với các nhà 
đầu tư khác trong doanh nghiệp. 
Bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước 
theo nguyên tắc thị trường. Tôn 
trọng tính độc lập trong việc thực 
hiện quyền và trách nhiệm của hội 
đồng thành viên, chủ tịch hội đồng 
thành viên, tổng giám đốc, ban 
điều hành doanh nghiệp nhà nước 
để hoạt động và quản trị của doanh 
nghiệp nhà nước được thực hiện 
một cách minh bạch, giải trı̀nh, 
chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

Khẩn trương thành lập một cơ 
quan chuyên trách của Nhà nước 
làm đại diện chủ sở hữu đối với 
doanh nghiệp nhà nước đảm bảo 
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, yêu 
cầu theo hướng thực hiện quyền, 
trách nhiệm của đại diện chủ sở 
hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 
nhà nước, cổ phần, vốn góp của 
Nhà nước tại doanh nghiệp; phê 
duyệt và giám sát việc thực hiện 
các chiến lược, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp phù 
hợp với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, quy hoạch phát triển 
ngành; phối hợp với các cơ quan có 
liên quan thực hiện đúng quy định 
của pháp luật về công tác tổ chức - 
cán bộ tại doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám 
sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Chính phủ cũng yêu cầu, tăng 
cường kiểm tra, giám sát hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp nhà nước: Về tổ chức, thành 
lập, gia nhập, tổ chức lại, giải thể, 
thay đổi cơ cấu sở hữu, thực hiện 
điều lệ, tình hình tài chính, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh; về công 
tác cán bộ: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
miễn nhiệm, chế độ lương, thưởng, 
thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty, người đại diện được ủy quyền 
của chủ sở hữu nhà nước tại doanh 
nghiệp, Tổng giám đốc, Giám đốc; 
việc thực hiện mục tiêu, phương 
hướng, chiến lược kinh doanh, kế 
hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, 
danh mục đầu tư, các ngành nghề 
kinh doanh chính và nghiêm cấm 
việc đầu tư ngoài ngành nghề kinh 
doanh chính, vào lĩnh vực, ngành 
nghề, địa bàn, dự án có nguy cơ 
rủi ro cao; về tình hình, kết quả và 
hiệu quả kinh doanh, tình hình và 
kết quả hoạt động tài chính, tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hiệu 
quả đầu tư kinh doanh, vay, nợ và 
khả năng thanh toán nợ, việc bảo 
toàn và phát triển vốn nhà nước, 
vốn điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ, 
thay đổi cơ cấu vốn điều lệ, các dự 
án đầu tư thuộc thẩm quyền của 
chủ sở hữu. 



    Đặc san Khoa học
TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

ĐÔNG NAM Á

24 ĐẶC SAN KHOA HỌC TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ ĐÔNG NAM Á  SỐ 1 / THÁNG 7-2017

Phê duyệt phương án CPH 
45 DN với giá trị thực tế 213.747 tỷ 
đồng

Cụ thể, tính đến ngày 
15/12/2017, đã có 08 DNNN được 
phê duyệt đề án cơ cấu lại giai đoạn 
2017 - 2020 và 01 đơn vị được phê 
duyệt Danh mục các doanh nghiệp 
thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái 
vốn giai đoạn 2017 - 2020 (PVN). 
Cũng trong năm 2017 (tính đến ngày 
20/12/2017), đã có 45 doanh nghiệp 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
phương án cổ phần hóa. Trong đó: 
Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp là 
213.747 tỷ đồng (gấp 6 lần tổng giá trị 
thực tế các doanh nghiệp đã cổ phần 
hóa trong năm 2016). Giá trị thực tế 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 
88.390 tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá trị thực 
tế phần vốn nhà nước của các doanh 
nghiệp đã cổ phần hóa năm 2016). 
Tổng vốn điều lệ theo phương án cổ 
phần hóa được phê duyệt là 93.888 
tỷ đồng, trong đó: Nhà nước nắm giữ 
42.007 tỷ đồng (chiếm 44,7% tổng 
vốn điều lệ); bán cho nhà đầu tư chiến 
lược 36.346 tỷ đồng(chiếm 38,7% 
tổng vốn điều lệ); bán cho người lao 
động 354 tỷ đồng (chiếm 0,37% tổng 
vốn điều lệ); bán cho tổ chức công 
đoàn 20 tỷ đồng (chiếm 0,02% tổng 
vốn điều lệ); số lượng cổ phần bán 
đấu giá công khai là 15.159 tỷ đồng 
(chiếm 16,14% tổng vốn điều lệ).

Công tác thoái vốn nhà nước 
tại các doanh nghiệp, năm 2017 có 
10 đơn vị thực hiện thoái vốn theo 
Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, trong đó: 8 đơn vị 
thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017 
và 02 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn 
năm 2018.

Đối với chuyển nhượng vốn nhà 
nước tại Sabeco: Ngày 18/12/2017, 
Bộ Công Thương đã tổ chức bán đấu 
giá thành công 343.662.587 cổ phần 
(53,59% vốn điều lệ) của Sabeco qua 
Sở giao dịch chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh với mức giá thành 

công bình quân được xác định là 
320.000 đồng/cp. Nhà nước dự kiến 
thu về khoảng 109.972 tỷ đồng, tương 
đương 4,8 tỷ USD (ngày 28/12/2017 
là hạn thanh toán cuối cùng của nhà 
đầu tư trúng giá).

Thoái vốn đầu tư vào các ngành 
không thuộc ngành sản xuất kinh 

doanh chính của các Tập đoàn, Tổng 
công ty, DNNN: Trong năm 2017 các 
đơn vị đã thoái được 182 tỷ đồng, thu 
về 292 tỷ đồng tại 05 lĩnh vực nhạy 
cảm; và thoái được 1.803 tỷ đồng, thu 
về 2.953 tỷ đồng tại các lĩnh vực khác 
ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm.

Riêng việc bán vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp thuộc SCIC quản 
lý, năm 2017, SCIC đã bán vốn tại 
40 doanh nghiệp với giá trị là 1.903 
tỷ đồng, thu về 21.639 tỷ đồng (trong 
đó bao gồm cả số thoái của Vinamilk 
trong năm 2016 với giá trị sổ sách 
783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ 
đồng và thoái trong năm 2017 với giá 
trị sổ sách là 247 tỷ đồng, thu về 8.990 
tỷ đồng).

Đánh giá về những kết quả 
đạt được trong công tác cổ phần hóa 
DNNN năm 2017, Bộ Tài chính cho 
rằng, trong năm 2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 707/QĐ-TTg làm cơ sở để thực 
hiện cơ cấu lại các DNNN trong giai 
đoạn tới, trong đó giao nhiệm vụ cụ 
thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, 
Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN triển 
khai thực hiện. Lần đầu tiên danh sách 
các doanh nghiệp thực hiện cổ phần 
hóa, thoái vốn được ban hành thống 
nhất, công khai, làm cơ sở để các đơn 
vị triển khai thực hiện đúng quy định, 

thời gian, đồng thời cung cấp thông 
tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Nhờ vậy, công tác sắp xếp, đổi 
mới, phát triển, cơ cấu lại DNNN có 
nhiều chuyển biến tích cực từ công 
tác chỉ đạo điều hành đến kết quả 
thực hiện. Trong năm 2017, mặc dù 
số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp 

xếp, cơ cấu lại không nhiều nhưng 
doanh nghiệp cổ phần hóa đều có quy 
mô vốn lớn (lên đến hàng chục nghìn 
tỷ đồng). Đặc biệt, việc ban hành 
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp 
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp 
nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ 
thành công ty cổ phần đã giải quyết 
các tồn tại về cơ chế chính sách cổ 
phần hóa trong giai đoạn trước, qua 
đó trong công tác thúc đẩy cổ phần 
hóa doanh nghiệp trong giai đoạn tới. 
Nhiều cơ chế chính sách quan trọng 
khác phục vụ quá trình cổ phần hóa, 
thoái vốn, cơ cấu lại đã được nghiên 
cứu, trình Chính phủ như Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/
NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp; Nghị định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của SCIC.... 
Ngaoì ra, đã đảm bảo nguồn thu từ 
cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước 
đưa vào cân đối vốn đầu tư trung hạn 
nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 
là 60.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 
được Quốc hội giao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được, việc thực hiện cổ phần 
hóa, cơ cấu lại DNNN còn chậm, chưa 

Kết quả cổ phần hóa DNNN năm 2017 
NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

 ThS Lê Thị Như Quỳnh - ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Theo đánh giá, trong năm 2017, các cơ chế chính sách về 
cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN đã được Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đồng bộ và được 
điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhờ 
vậy kết quả cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và đã 
đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
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đạt tiến độ, kế hoạch đề ra, cụ thể như 
Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của một số Tập đoàn, tổng công 
ty lớn vẫn chưa ban hành.  Tiến độ phê 
duyệt đề án cơ cấu lại, cổ phần hóa và 
thoái vốn nhà nước còn chậm so với 
kế hoạch đề ra. Việc chậm phê duyệt 
phương án cơ cấu lại DNNN sẽ ảnh 
hưởng đến việc tổ chức triển khai cơ 
cấu lại DNNN nói chung và thực hiện 
cổ phần hóa, thoái vốn nói riêng. Vẫn 
còn một số Bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị còn bị động, chưa quyết liệt, 
gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành 
kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái 
vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017 của 
cả nước. Công tác đăng ký giao dịch, 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán của các DNNN sau khi cổ phần 
hóa chưa thực hiện nghiêm túc (có tới 
747 doanh nghiệp chưa đăng ký giao 
dịch, niêm yết trên thị trường chứng 
khoán). Chậm chuyển giao các doanh 
nghiệp sau cổ phần hóa về SCIC...

Kiến nghị đẩy mạnh cổ phần 
hóa DNNN

Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế 
chính sách theo hướng rà soát các luật 
có liên quan như Luật Doanh nghiệp; 
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp; Luật Cán bộ, công 
chức; Luật Phá sản; Bộ luật Lao động 
và các quy định có liên quan để trình 
cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với quá trình cơ cấu lại 
và vai trò, vị trí của DNNN thời gian 
tới. Đi liền với đó, cần sớm thành lập 
“Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp” làm đại diện chủ sở 
hữu đối với DNNN và vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. Sớm ban hành các 
cơ chế chính sách như: Nghị định về 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 
và Nghị định thay thế Nghị định số 
99/2012/NĐ-CP; Nghị định sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-
CP... 

Trong công tác tổ chức thực 
hiện, các Bộ, ngành, địa phương, các 
Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước 
cần nghiêm túc triển khai thực hiện 
các nội dung: Khẩn trương xây dựng 
để phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt phương án cơ cấu 
lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

quản lý theo đúng nội dung quy định 
tại Quyết định số 707/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc, triển 
khai thực hiện đúng tiêu chí phân loại 
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
có vốn nhà nước và Danh mục doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp 
giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành tại Quyết 
định số 58/2016/QĐ-TTg. Trong đó: 
Hoàn thành cổ phần hóa các doanh 
nghiệp theo đúng tiến độ đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chủ 
động thực hiện thoái vốn nhà nước 
và đảm bảo tiến độ; đẩy nhanh việc 
thực hiện các nội dung mới về cổ phần 
hóa doanh nghiệp được Chính phủ 
ban hành tại Nghị định số 126/2017/
NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển 
DNNN và Công ty TNHH MTV do 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% 
vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

 Đối với các doanh nghiệp cổ 
phần hóa năm 2018 và những năm 
tiếp theo cần khẩn trương rà soát toàn 
bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để 
lập phương án sử dụng đất đai theo 
quy định của pháp luật đất đai trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị 
doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng 
quy định tại Nghị định số 01/2017/
NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đồng 
thời, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần 
hóa, chủ động xử lý các vấn đề về tài 
chính, lao động trước khi cổ phần hóa 
theo quy định, xác định thời điểm xác 
định giá trị doanh nghiệp, công bố giá 
trị doanh nghiệp, phê duyệt phương 
án cổ phần hóa và bán cổ phần lần đầu 
ra công chúng.

Chỉ đạo người đại diện phần vốn 
nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp 
đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao 
dịch, niêm yết trên thị trường chứng 
khoán theo quy định của pháp luật. 
Nghiêm túc triển khai việc bàn giao 
các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn 
giao về SCIC theo đúng quy định hiện 
hành. Tăng cường vai trò giám sát đối 
với doanh nghiệp; cơ quan giám sát, 
doanh nghiệp cùng có trách nhiệm 
thực hiện công khai hóa các thông 
tin về hoạt động của doanh nghiệp để 

các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, điều 
kiện thuận lợi  tham gia đầu tư cùng 
doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, giám sát, kiểm toán, không 
để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà 
nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần 
hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các 
doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu 
tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo 
cơ chế thị trường; có cơ chế kiểm soát 
phù hợp nguồn vốn mua, bán, sáp 
nhập doanh nghiệp; thực hiện công 
khai, minh bạch, đúng pháp luật trong 
đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, 
phân phối thu nhập, công tác cán bộ, 
cổ phần hóa, thoái vốn; chỉ đạo thực 
hiện tốt chính sách đối với người lao 
động và lao động dôi dư trong doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, 
đổi mới, trong đó có người quản lý, 
điều hành doanh nghiệp; Áp dụng các 
nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo 
thông lệ quốc tế.  

Xác định trách nhiệm cá nhân 
trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần 
hóa. Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu 
trách nhiệm hành chính trước Thủ 
tướng Chính phủ; xử lý nghiêm lãnh 
đạo doanh nghiệp nhà nước, người 
đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp không nghiêm túc thực hiện, 
hoặc thực hiện không có kết quả sắp 
xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được 
giao trong quản lý, điều hành doanh 
nghiệp; trường hợp thực hiện không 
đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu 
quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài 
sản của nhà nước thì phải bồi thường 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. Tăng cường trách nhiệm 
trong việc báo cáo tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
và tình hình triển khai thực hiện cổ 
phần hóa, cơ cấu lại DNNN của các 
Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, 
Tổng công ty... 
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Bộ Tài chính cho biết, theo 
quy định hiện hành, nhà đầu 
tư chiến lược mua cổ phần 

tại DN CPH có nghĩa vụ phải cung 
cấp các nguồn lực theo cam kết cho 
DN nhưng không được bán cổ phiếu 
trong vòng 05 năm, dẫn tới quyền 
lợi của các nhà đầu tư chiến lược bị 
hạn chế so với nghĩa vụ phải thực 
hiện. Việc bán cổ phần cho nhà đầu 
tư chiến lược có thể thực hiện thỏa 
thuận trước cuộc đấu giá công khai 
ra công chúng với tiêu chí lựa chọn 
nhà đầu tư chiến lược do Ban chỉ 
đạo CPH trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định phương án CPH 
phê duyệt chưa đảm bảo tính công 
khai, minh bạch cũng như dễ dẫn 
đến thất thoát vốn Nhà nước. 

Vì vậy, để khắc phục hạn chế 
đó, Nghị định 126 quy định rõ: 
Tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế 
tài bảo đảm thực hiện cam kết đối 
với cổ đông chiến lược. Theo đó, 
nhà đầu tư đăng ký trở thành nhà 

đầu tư chiến lược phải có các điều 
kiện như: (i) có đủ tư cách pháp 
nhân; (ii) có năng lực tài chính và 
có kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh 02 năm gần nhất phải có lãi, 
không có lỗ lũy kế; (iii) có cam kết 
bằng văn bản khi đăng ký trở thành 
nhà đầu tư chiến lược trong việc 
tiếp tục duy trì ngành nghề kinh 
doanh chính và thương hiệu của 
DN CPH trong thời gian ít nhất ba 
năm; không chuyển nhượng số cổ 
phần được mua trong thời hạn ba 
năm; có phương án hỗ trợ DN sau 
CPH trong việc chuyển giao công 
nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, 
... các nghĩa vụ bồi thường khi vi 
phạm cam kết đã ký. Bên cạnh đó 
cũng quy định rõ quy trình bán cổ 
phần cho nhà đầu tư chiến lược, 
việc bán cổ phần cho nhà đầu tư 
chiến lược phải thực hiện sau cuộc 
bán đấu giá công khai với giá bán 
không thấp hơn giá đấu thành công 
bình quân của cuộc đấu giá công 

Ngày 16/11/2017, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 126/
NĐ-CP về cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước DNNN, 
nhằm  tạo điều kiện để đẩy 
mạnh công tác cổ phần hóa 
trong thời gian tới có hiệu 
quả, ngăn chặn thất thoát vốn 
và tài sản nhà nước tại doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy tái 
cơ cấu DNNN trong giai đoạn 
2016-2020. Theo đó, Nghị 
định 126 có hai điểm mới so 
với các quy định hiện hành 
là: Một là, bổ sung đối tượng 
áp dụng của Nghị định là các 
công ty TNHH MTV do DNNN 
đầu tư 100% vốn điều lệ (gọi 
tắt là DN cấp II). Hai là, điều 
chỉnh tiêu chí lựa chọn và có 
chính sách bán cổ phần phù 
hợp cho cổ đông chiến lược 
đối với DN cổ phần hoá. 

Một số điểm mới trong chính sách 
CPH DNNN từ 1/1/2018
 ThS Trần Thị Ngọc Hà - Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
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khai và phải  hoàn thành trước 
thời điểm Đại hội đồng cổ đông 
lần đầu để chuyển DN thành công 
ty cổ phần và. Việc tổ chức bán cổ 
phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến 
lược chỉ áp dụng đối với các DN 
thuộc danh mục Nhà nước tiếp tục 
nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần 
khi CPH theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ.

Ba là, về xử lý đất đai và 
xác định giá trị quyền sử dụng 
đất trong giá trị DN CPH. Đây có 
thể coi là vấn đề được quan tâm 
nhất trong quá trình CPH trong 
thời gian qua. Nghị định tiếp tục 
hướng dẫn việc xác định giá đất 
cụ thể (cả thuê và giao) theo quy 
định của Luật Đất đai năm 2013. 
Theo đó, căn cứ giá đất cụ thể do 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (nơi DN có diện tích 
đất được giao và thuê) công bố, 
DN CPH có trách nhiệm tính vào 
giá trị DN và nộp NSNN theo 
quy định của pháp luật về đất đai. 
Đồng thời, đã bổ sung quy định về 
xử lý đất đai đối với các DN quản 
lý nhiều đất đai ở những vị trí có 
lợi thế thương mại cao theo hướng 
yêu cầu DN CPH có trách nhiệm 
xây dựng phương án sử dụng đất 
trình cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. Phương án sử dụng 
đất của DN phải bảo đảm phù hợp 
với quy định về sắp xếp lại, xử lý 
nhà, đất theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ; phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch xây dựng tại địa phương và 
phải được gửi đến UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
trên địa bàn có ý kiến trước khi 
thực hiện xác định giá trị DN.

Quy định Phương án sử dụng 
đất của DN phải được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt phù hợp với quy 
định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 
theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ; phù hợp với quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
xây dựng tại địa phương trước khi 
tổ chức thực hiện xác định giá trị 
DN sẽ đảm bảo ngăn ngừa tình 
trạng DN lợi dụng tiếp tục nắm 
giữ, “ôm” lại toàn bộ diện tích đất 

đang quản lý mặc dù chưa phù hợp 
ngành nghề kinh doanh, mục đích 
sử dụng đất cũng như quy hoạch 
của địa phương. Khi thực hiện phê 
duyệt Phương án sử dụng đất của 
DN CPH, Nhà nước đã phải rà soát 
và quyết định thu hồi những diện 
tích đất DN sử dụng chưa phù hợp 
và không đúng quy hoạch; những 
diện tích đất mà DN CPH được 
tiếp tục sử dụng đã được tính toán, 
hướng dẫn đảm bảo phù hợp với 
pháp luật đất đai hiện hành, nếu là 
đất giao (chỉ áp dụng khi DN sử 
dụng vào mục đích xây dựng nhà 
để bán và xây dựng kết cấu hạ tầng 
để chuyển nhượng hoặc cho thuê) 
thì đều phải xác định lại giá đất để 
xác định giá trị quyền sử dụng đất 
vào giá trị DN CPH là giá đất cụ 
thể sát với giá thị trường, nếu là 
đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm 
cũng phải xác định lại là giá đất cụ 
thể sát với giá thị trường và nộp 
tiền thuê đất như các DN thuộc 
mọi thành phần kinh tế. Đồng thời, 
để tăng cường quản lý và nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất thuê trả tiền 
hàng năm, Nghị định quy định rõ 
công ty cổ phần được chuyển đổi 
từ DNNN phải thực hiện quản lý 
và sử dụng đất của DN theo đúng 
mục đích, đúng phương án sử dụng 
của toàn bộ diện tích đất đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bốn là, xử lý các vấn đề về 
tài chính trước và trong quá trình 
CPH được tăng cường đảm bảo 
ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản 
nhà nước như: Bổ sung hướng dẫn 
xử lý tài sản được bàn giao không 
bồi hoàn cho bên Việt Nam sau 
khi công ty liên doanh kết thúc 
thời hạn hoạt động trong trường 
hợp Hợp đồng (Giấy phép đầu tư) 
góp vốn liên doanh có điều khoản 
“kết thúc thời hạn hoạt động của 
công ty liên doanh, toàn bộ tài sản 
được bàn giao không bồi hoàn cho 
bên Việt Nam” theo hướng khi 
liên doanh kết thúc, giá trị tài sản 
chuyển giao không bồi hoàn cho 
bên Việt Nam quản lý theo quy 
định của pháp luật quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước. DN CPH 
phải công bố công khai cho các nhà 

đầu tư biết. Về xác định giá trị vốn 
góp của DN CPH vào công ty cổ 
phần đã đăng ký giao dịch trên thị 
trường giao dịch của các công ty 
đại chúng chưa niêm yết (UPCom) 
mà không có giao dịch trong vòng 
30 ngày trước thời điểm xác định 
giá trị DN thì được xác định theo 
phương pháp vốn chủ như các DN 
CPH chưa niêm yết; ….. 

Năm là, quy định rõ việc xác 
định giá trị DN là căn cứ quan 
trọng để xác định giá khởi điểm 
bán cổ phần, DN CPH không điều 
chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả 
xác định lại.

Theo quy định từ trước đến 
nay, kết quả công bố giá trị DN và 
giá trị vốn nhà nước của cơ quan 
có thẩm quyền là cơ sở để xác 
định quy mô vốn điều lệ, cơ cấu 
cổ phần phát hành lần đầu và giá 
khởi điểm để thực hiện đấu giá bán 
cổ phần; đồng thời DN CPH phải 
điều chỉnh số sách kế toán theo kết 
quả xác định giá trị DN đã công 
bố. Việc DN CPH phải điều chỉnh 
lại sổ sách theo kết quả định giá 
lại ngay sẽ tạo ra sức ép lớn cho 
DN cổ phần do phải trích khấu hao 
dẫn tới tăng chi phí ảnh hưởng đến 
kết quả kinh doanh, mặc dù toàn 
bộ khối tài sản này DN vẫn đang 
sử dụng như trước khi cổ phần. Để 
khắc phục bất cập đó, Nghị định 
mới đã điều chỉnh lại theo hướng 
DN không điều chỉnh số liệu sau 
khi cơ quan đại diện chủ sở hữu 
công bố giá trị DN. Kết quả công 
bố giá trị doanh nghiệp của cơ 
quan đại diện chủ sở hữu là một 
căn cứ quan trọng để xác định giá 
khởi điểm thực hiện đấu giá bán cổ 
phần lần đầu của DN CPH.

Sáu là, về chính sách bán cổ 
phần cho người lao động trong 
DN CPH, về cơ bản chính sách 
ưu đãi cho người lao động trong 
DN đã được kế thừa và duy trì 
qua các giai đoạn. Tuy nhiên, theo 
quy định hiện hành, chỉ người lao 
động tại Công ty mẹ được mua cổ 
phần ưu đãi khi cổ phần hóa công 
ty mẹ. Thời gian qua đã tiến hành 
CPH Công ty mẹ - Tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty nhà nước bao 
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gồm cả các công ty TNHH MTV 
do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn, 
người lao động tại các công ty con 
chưa được hưởng chính sách mua 
cổ phần ưu đãi tại các DN khác sẽ 
không được hưởng chính sách mua 
cổ phần ưu đãi tại Công ty mẹ. 
Việc CPH công ty mẹ không làm 
thay đổi loại hình DN tại các công 
ty TNHH MTV nhưng về bản chất 
có sự thay đổi về chủ sở hữu nên 
để đơn giản hóa thủ tục mà vẫn tạo 
thuận lợi cho người lao động nắm 
giữ cổ phần tại DN sau cổ phần, 
Nghị định điều chỉnh theo hướng 
người lao động có tên trong danh 
sách thường xuyên của DN tại thời 
điểm công bố giá trị DN (bao gồm 
cả người lao động tại các công ty 
con do công ty mẹ sở hữu 100% 
vốn điều lệ - DN cấp II - chưa được 
hưởng chính sách mua cổ phần ưu 
đãi tại các DN khác) được mua tối 
đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực 
tế làm việc tại khu vực nhà nước. 
Bên cạnh đó, Nghị định điều chỉnh 
theo hướng người lao động được 
mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi 
năm thực tế làm việc tại khu vực 
nhà nước với giá bán bằng 60% 
giá trị một (01) cổ phần tính theo 
mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần), 
phần giá trị ưu đãi này được trừ 
vào vốn nhà nước khi quyết toán 
và người lao động phải bỏ tiền để 
thanh toán 60% giá trị một cổ phần 
theo mệnh giá.

Bẩy là, về các phương thức 
bán cổ phần lần đầu, ngoài 03 
phương thức bán cổ phần hiện 
hành (đấu giá công khai, bảo lãnh 

phát hành, thỏa thuận trực tiếp), 
Nghị định bổ sung thêm phương 
pháp mới là phương pháp dựng 
sổ (Book building). Phương thức 
dựng sổ để bán cổ phần này là một 
phương thức phổ biến trên thế giới 
cần được nghiên cứu áp dụng trong 
quá trình CPH. Phương pháp dựng 
sổ là quá trình tạo lập, tiếp nhận 
và ghi lại cầu cổ phiếu của nhà đầu 
tư, tổ chức phát hành sẽ thực hiện 
chào bán ra công chúng thông qua 
bảo lãnh phát hành. Theo đó, tổ 
chức bảo lãnh phát hành phối hợp 
với tổ chức phát hành xác định 
khoảng giá dự kiến và dựa vào nhu 
cầu của thị trường trên cơ sở dựng 
sổ lệnh về nhu cầu nhà đầu tư để 
xác định mức giá cuối cùng. 

Tám là, tăng cường kiểm tra, 
giám sát và nâng cao năng lực và 
trách nhiệm của các tổ chức tài 
chính trung gian, các công ty kiểm 
toán, tư vấn... khi tham gia hoạt 
động hỗ trợ cho quá trình chuyển 
đổi DN. Do đối tượng CPH trong 
thời gian tới là các DN có quy 
mô lớn và hoạt động trong những 
ngành, lĩnh vực đặc thù nên Nghị 
định đã bổ sung thêm nội dung 
Kiểm toán nhà nước để kiểm toán 
lại kết quả xác định giá trị DN và 
xử lý các tồn tại về tài chính trong 
giai đoạn này đối với: (i) Công ty 
TNHH MTV do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ là công ty 
mẹ của Tập đoàn kinh tế và Công 
ty mẹ của Tổng công ty nhà nước 
(kể cả Ngân hàng Thương mại Nhà 
nước); (ii) Các DNNN (bao gồm 
công ty mẹ trong nhóm công ty 

mẹ - công ty con và các Công ty 
TNHH MTV do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ) có vốn nhà 
nước theo sổ sách kế toán tại thời 
điểm xác định giá trị DN từ 1.800 
tỷ đồng trở lên (theo quy định 
tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP 
ngày 15/7/2014 của Chính phủ 
về tập đoàn kinh tế nhà nước và 
tổng công ty nhà nước về điều kiện 
thành lập tổng công ty nhà nước 
thì vốn điều lệ công ty mẹ không 
thấp hơn 1.800 tỷ đồng); (iii) Các 
DN cấp II có vốn chủ sở hữu theo 
sổ sách kế toán tại thời điểm xác 
định giá trị DN từ 1.800 tỷ đồng 
trở lên; (iv) Các Công ty TNHH 
MTV khác khi có yêu cầu của Thủ 
tướng Chính phủ hoặc đề nghị của 
cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Chín là, quy định quản lý 
tập trung nguồn thu từ CPH các 
DNNN và DN cấp II về Quỹ Hỗ 
trợ sắp xếp và phát triển DN. Giao 
Bộ Tài chính tổ chức quản lý Quỹ 
này, tập trung chuyển toàn bộ số 
dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại các 
tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ 
tại thời điểm cuối năm 2017 về 
Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển 
DN. Việc tập trung quản lý nguồn 
thu từ CPH về Quỹ Hỗ trợ sắp 
xếp và phát triển DN sẽ tạo điều 
kiện trong việc quản lý thống nhất 
nguồn lực từ CPH, đảm bảo cân 
đối vốn đầu tư trung hạn nguồn 
NSNN giai đoạn 2016-2020 (là 
250.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 
của Quốc hội.

Bộ Tài chính cho rằng, với 
những điểm đổi mới về cơ chế 
CPH được sửa đổi, bổ sung có 
hiệu lực từ 1/1/2018, sẽ tạo điều 
kiện để đẩy mạnh công tác CPH 
trong thời gian tới có hiệu quả, 
ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản 
Nhà nước tại DN, góp phần thúc 
đẩy tái cơ cấu DNNN trong giai 
đoạn từ nay đến 2010. 



29www.taichinh-dautudongnama.vn

Nghiên cứu - Trao đổi

Đặt vấn đề
Tuy nhiên, trong giai đoạn 

vừa qua, do tập trung giải quyết 
mục tiêu bảo đảm khả năng tiếp 
cận cơ bản cho người dân, nên hầu 
hết nguồn lực đầu tư cho kết cấu 
hạ tầng và dịch vụ vận tải tập trung 
cho ngành đường bộ, ngành đường 
sắt và đường thuỷ nội địa chưa 
được quan tâm đúng mức; ngành 
Hàng hải sau thời kỳ bùng phát 
mạnh mẽ từ năm 2005 đến 2009, đã 
rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm 
trọng; ngành Hàng không mặc dù 
đã có những bước đi hợp lý, tránh 
được những ảnh hưởng tiêu cực 
của suy thoái kinh tế và đạt mức 
tăng trưởng cao trong những năm 
gần đây, nhưng vẫn còn nhiều nguy 
cơ tiềm ẩn đe dọa khả năng phát 
triển của ngành này trong giai đoạn 
tiếp theo.

Công tác quản lý của các cơ 
quan nhà nước trong lĩnh vực vận 
tải đã có những chuyển đổi mạnh 
mẽ để thích ứng với quá trình xã 
hội hoá các ngành vận tải. Tuy 
nhiên, những bất cập trong công tác 
quản lý nhà nước đối với nền kinh 
tế thị trường đã lộ rõ trong lĩnh vực 
vận tải, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực xã hội hoá mạnh mẽ và không 
chịu những ràng buộc của các quy 
định quốc tế như đường bộ, đường 
thuỷ nội địa. Trong thời gian khá 
dài trong hai lĩnh vực này chưa 
thực sự được chú trọng, khiến cho 
việc phát triển của thị trường vận 

tải đường bộ và đường thủy mang 
tính tự phát cao, số lượng đơn vị 
vận tải đông nhưng quy mô đơn vị 
lại nhỏ lẻ, dịch vụ cung ứng còn 
manh mún, cạnh tranh không lành 
mạnh, chất lượng dịch vụ thấp, tai 
nạn giao thông thường xuyên xảy 
ra. Ngược lại với hai ngành nêu 
trên, công tác quản lý nhà nước 
đối với ngành đường sắt vẫn còn 
mang nặng dấu ấn của nền kinh tế 
kế hoạch hoá tập trung, chức năng 
quản lý nhà nước và quản lý kinh 
doanh chưa được phân tách rõ 
ràng, bộ máy tổ chức cồng kềnh, 
năng suất lao động và hiệu quả 
kinh doanh thấp. Với hệ thống các 
quy định chặt chẽ của các tổ chức 
quốc tế, công tác quản lý nhà nước 
về hàng không và hàng hải cũng đã 
nỗ lực đáp ứng được yêu cầu hội 
nhập mặc dù vẫn còn nhiều bất cập 
trong quản lý chất lượng dịch vụ 
hàng không và phi hàng không, 
hay hạn chế của công tác dự báo 
và phân tích thị trường khiến cho 
ngành Hàng hải gặp những vấn đề 
lớn về chiến lược đầu tư phát triển 
trong giai đoạn 2009 cho đến nay.

Giải quyết vấn đề
Sự phát triển của các chuỗi đô 

thị phụ thuộc nhiều vào nguồn cung 
cấp hàng hóa và nguyên liệu vững 
chắc và ít gặp rào cản. Trong khi 
đó, vận tải hàng hóa ở trung tâm 
đô thị dẫn đến ô nhiễm không khí, 

tiếng ồn và ùn tắc giao thông. Vì 
vậy, cần phải có những hành động 
mang tính quyết định để tối ưu hóa 
công tác vận tải hàng hóa và hạn 
chế tối thiểu những tác động tiêu 
cực của nó. Sự hình thành vận tải 
hàng hóa đô thị và những vấn đề 
nó gây ra không giống nhau ở các 
thành phố. Nếu so với vận tải hành 
khách, nó cũng dẫn đến nhiều thử 
thách. Ban đầu, vận tải hàng hóa 
chỉ là vấn đề mang tính tư nhân, 
với rất nhiều các bên liên quan với 
những mối quan tâm khác nhau. 

Tuy nhiên, phải nhìn nhận 
rằng, công tác quản lý nhà nước về 
vận tải chưa thật sự được đổi mới, 
chưa theo kịp với sự phát triển và 
những diễn biến của hoạt động vận 
tải, đặc biệt là vận tải hàng hóa; 
công tác quản lý của các đơn vị vận 
tải hàng hóa còn nhiều yếu kém; 
tình trạng xe quá khổ quá tải mặc 
dù đã triển khai nhiều biện pháp 
xử lý nhưng vẫn tiếp diễn phức 
tạp; nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn 
giao thông và phá hoại kết cấu mặt 
đường cao. Doanh nghiệp chưa 
thể hiện được vai trò, trách nhiệm 
trong việc xử lý những vấn đề phức 
tạp của vận tải đường bộ hiện nay.

Để khắc phục những tồn tại 
nêu trên, từng bước phát triển một 
hệ thống dịch vụ vận tải có năng 
lực, chất lượng và hiệu quả cao, an 
toàn, thân thiện với môi trường, thì 

Trong giai đoạn vừa qua kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân năm đạt 6,95%, thu nhập bình quân đầu người tăng 4,3 lần từ 402 USD/người lên 
1.749 USD/người, tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ dân đô thị tăng từ 24% lên 31,9%, dẫn 
đến nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách tăng cao với tốc độ tăng trưởng tổng khối 
lượng vận tải hàng hóa đạt 12,6%, hành khách đạt 11,5%. Mạng lưới kết cấu hạ tầng giao 
thông không ngừng được đầu tư nâng cấp, cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng hoá, hành khách...

Quản lý nhà nước về vận tải 
hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam

 NCS, ThS Nguyễn Xuân Nguyên - Bộ Giao thông vận tải
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cần xác định việc xây dựng tăng 
cường quản lý nhà nước về vận tải 
hàng hóa.

Quản lý nhà nước xuất hiện 
cùng với sự xuất hiện của Nhà 
nước, là quản lý công việc của Nhà 
nước. Nội hàm của quản lý nhà 
nước thay đổi phụ thuộc vào chế độ 
chính trị, trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội của mỗi quốc gia qua 
các giai đoạn lịch sử. Quản lý nhà 
nước cũng là sản phẩm của việc 
phân công lao động, nhằm liên kết 
và phối hợp các đối tượng bị quản 
lý. Ngày nay, quản lý Nhà nước 
xét về mặt chức năng bao gồm 
hoạt động lập pháp của cơ quan lập 
pháp, hoạt động hành chính (chấp 
hành và điều hành) của Chính phủ 
và hoạt động tư pháp của hệ thống 
tư pháp.

Trong hệ thống xã hội, tồn 
tại rất nhiều chủ thể tham gia quản 
lý xã hội như: Đảng, Nhà nước, tổ 
chức chính trị, xã hội, các đoàn thể 
nhân dân, các hiệp hội, v.v...Trong 
hoạt động quản lý của các chủ thể 
khác nhau đó, thì quản lý Nhà nước 
có những điểm khác biệt.

Trước hết, chủ thể quản lý 
Nhà nước là các cơ quan trong 
bộ máy Nhà nước thực hiện chức 
năng lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Thứ hai, đối tượng của quản 
lý Nhà nước là toàn bộ dân cư và 
các tổ chức trong phạm vi tác động 

quyền lực Nhà nước.
Thứ ba, vì tính đa dạng về lợi 

ích, hoạt động của các nhóm người 
trong xã hội, quản lý Nhà nước 
diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội: Chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng, ngoại giao, nhằm thỏa mãn 
nhu cầu hợp pháp của nhân dân.

Thứ tư, quản lý Nhà nước 
mang tính quyền lực Nhà nước, lấy 
pháp luật làm công cụ quản lý chủ 
yếu, nhằm duy trì sự ổn định và 
phát triển của xã hội.

Từ những đặc điểm trên, có 
thể hiểu “Quản lý Nhà nước là 
một dạng quản lý xã hội đặc biệt, 
mang tính quyền lực Nhà nước và 
sử dụng pháp luật Nhà nước để 
điều chỉnh hành vi hoạt động của 
con người trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội do các cơ quan 
trong bộ máy Nhà nước thực hiện, 
nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp 
của con người, duy trì sự ổn định và 
phát triển của xã hội.” Trong hoạt 
động quản lý Nhà nước, vấn đề kết 
hợp các yếu tố của hoạt động quản 
lý là rất phức tạp, đòi hỏi các nhà 
quản lý phải có năng lực cao với 
sự hỗ trợ của các phương tiện công 
nghệ hiện đại.

Kết luận
 Nhà nước với vai trò định 

hướng phát triển thông qua chiến 
lược và quy hoạch, tổ chức điều 

hành hoạt động, thiết lập môi 
trường pháp lý thuận lợi, môi 
trường chính sách cởi mở lành 
mạnh, thực hiện hỗ trợ vận tải 
đường bộ, đảm bảo cơ sở vật chất 
kỹ thuật của ngành, tiến hành các 
hoạt động kiểm soát hữu hiệu cùng 
việc sử dụng phương thức quản lý 
hiệu quả đã không ngừng tạo động 
lực cho vận tải quốc gia phát triển. 
Bên cạnh đó, việc xem xét kinh 
nghiệm quản lý, xu hướng phát 
triển vận tải đường bộ của một số 
nước trên thế giới trong giai đoạn 
tới đã buộc các nhà quản lý phải 
có những động thái tích cực, khách 
quan nhìn nhận đúng bản chất vấn 
đề, mục tiêu cần phải đạt trong 
từng giai đoạn. Là chủ thể quản 
lý, nhà nước sử dụng các công cụ 
quản lý để truyền tải được ý chí 
và mục tiêu cần đạt được tới đối 
tượng quản lý đồng thời, lựa chọn 
sử dụng công cụ quản lý phù hợp - 
công cụ chính sách để tác động lên 
các nhân tố cơ bản ảnh hưởng trực 
tiếp đến quản lý nhà nước mà các 
yếu tố này được xác định dựa trên 
những luận cứ khoa học và thực 
tiễn sẽ đặt nền tảng vững chắc để 
nâng cao quản lý nhà nước về vận 
tải hàng hóa bằng đường bộ. 

Tài liệu tham khảo:
- [1] Viện Chiến lược phát 

triển GTVT (2013), Đề án Chiến 
lược phát triển dịch vụ vận tải đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 
2030.

- [2]  Học Viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh - Học Viện 
chính trị khu vực I (2006), giáo 
trình Quản lý nhà nước về kinh tế, 
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 
HàNội.

-  [4] Quản lý nhà nước 
(1996), Học viện Chính trị quốc 
gia.
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Thông qua việc nghiên cứu tình 
hình tài chính của 78 DNXDNY 
trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam. Tác giả lựa chọn phương pháp 
thống kê phân tổ ra ba nhóm DNXDNY 
thông qua tiêu thức quy mô vốn (QMV) 
là: nhóm DNXDNY có QMV nhỏ (QMV 
dưới 300 tỷ); nhóm DNXDNY có QMV 
vừa (QMV từ 300 đến 700 tỷ) và nhóm 
DNXDNY có QMV lớn (QMV trên 700 
tỷ).

Để đánh giá hiệu quả sử dụng các 
KPT ngắn hạn của doanh nghiệp chúng ta 
dựa vào hai chỉ tiêu là: Số vòng quay các 
KPT ngắn hạn và kỳ thu tiền BQ.

Số vòng quay các khoản phải thu 
ngắn hạn

Số vòng quay khoản phải thu ngắn 
hạn phản ánh số vòng luân chuyển khoản 
phải thu trong một kỳ nghiên cứu (thường 
là một năm). Số vòng quay khoản phải 
thu càng cao cho thấy, tốc độ luân chuyển 
vốn càng lớn. Ngược lại, số vòng quay 
KPT thấp cho thấy, tốc độ khả năng quản 
trị các KPT của các DNXDNY chưa tốt. 

Trong giai đoạn 6 năm 2010-2015, 
tốc độ quay vòng các khoản phải thu ngắn 
hạn của các DNXDNY có xu hướng giảm 
đi (năm 2010 là 3,05 vòng; 2011 là 2,65 

vòng; 2012 là 2,17 vòng; 2013 là 2,06 
vòng; năm 2014 chỉ là 2,04 vòng sang 
năm 2015 chỉ còn 1,99 vòng). Như vậy, 
trong giai đoạn này, tốc độ quay vòng các 
khoản phải thu ngắn hạn chậm, làm giảm 
tốc độ quay vòng của vốn từ đó cũng làm 
giảm HQSXKD cho các DNXDNY. 

Nhìn về tổng thể, nhóm các 
DNXDNY có quy mô vốn trên 700 tỷ đều 
có vòng quay các khoản phải thu ngắn 
hạn thấp hơn trung bình các DNXDNY 
và thấp nhất trong cả ba nhóm doanh 
nghiệp (trừ năm 2010). Nếu như năm 
2011, Số vòng quay trung bình toàn 
ngành đạt được 2,65 vòng, thì nhóm các 
DN lớn nhất chỉ đạt được có 2,56 vòng 
giảm mạnh so với năm trước (năm 2010 
là 3,06 vòng). 

Đối với nhóm DNXDNY có QMV 
dưới 300 tỷ và nhóm DNXDNY có QMV 
từ 300 đến 700 tỷ thì đều cao hơn mức 
trung bình ngành (ngoại trừ năm 2010 khi 
vòng quay các KPT ngắn hạn của nhóm 
DNXDNY có quy mô vốn dưới 300 tỷ 
đạt 2,65 thấp xa con số 3,05). Điều này 
cho thấy khả năng quản trị KPT của các 
DNXDNY có quy mô vốn trung bình và 
quy mô vốn thấp tốt hơn nhiều so với các 
DNXDNY có quy mô vốn lớn.

QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT

 ThS Nguyễn Đình Hoàn
Học viện Tài chính

Khoản phải thu của các 
doanh nghiệp xây dựng 
niêm yết (DNXDNY) 
là số tiền các doanh 
nghiệp xây dựng sử 
dụng để tài trợ cho các 
đối tác trong quá trình 
sản xuất kinh doanh 
như: Tài trợ vốn cho 
hoạt động thương mại 
(phải thu của khách 
hàng); thuế giá trị gia 
tăng được khấu trừ; các 
khoản phải thu (KPT) 
nội bộ;… KPT cao hay 
thấp phụ thuộc và quy 
mô và chính sách của 
các doanh nghiệp. 
DNXDNY nào đẩy 
nhanh được tốc độ luân 
chuyển khoản phải sẽ 
gia tăng được hiệu quả 
sản xuất kinh doanh 
(HQSXKD). Ngược lại 
các DNXDNY có tôc 
độ luân chuyển khoản 
phải thu thấp sẽ gây 
tác động tiêu cực tới 
HQSXKD. 

Biểu đồ 1: Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn của DNXDNY giai đoạn 2010-2015

(Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo tài chính và tính toán của tác giả)
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Chỉ tiêu kỳ thu tiền BQ
Tốc độ luân chuyển khoản phải 

thu sụt giảm làm gia tăng kỳ thu tiền 
BQ, năm 2010 kỳ thu tiền BQ là 118 
ngày đến năm 2015 kỳ thu tiền BQ 
tăng l81 ngày/vòng (tăng trên 50%). 
Điều này cho thấy, nếu như năm 
2010 BQ để thu hồi KPT ngắn hạn 
thì các DNXDNY cần 118 ngày tới 
năm 2015 cũng để thu hồi các KPT 
ngắn hạn các DNXDNY mất tới 
181 ngày. Xu hướng này tăng đều 
đặn qua các năm từ năm 2010: 118 
ngày; 2011: 136 ngày; 2012: 166 
ngày; 2013: 175 ngày; 2014: 177 
ngày và năm 2015 là 181 ngày. 

Nguyên nhân của điều này 
là do đặc thù sản xuất kinh doanh 
của các DNXDNY. Tuỳ từng dự án, 
công trình ký kết thực hiện theo các 
hợp đồng xây dựng khác nhau mà 
có hình thức thanh toán khác nhau 
làm phát sinh khoản phải thu. Tuy 
nhiên, trong xây dựng hình thức 
chủ yếu vẫn là thanh quyết toán 
theo hạng mục công trình đã hoàn 
thành do đó khoản phải thu BQ của 
các DNXDNY có sự tăng lên liên 
tục qua các năm 2010- 2015 do khả 
năng chi trả từ chủ đầu tư ngày một 
giảm sút. Một nguyên nhân khác 
dẫn tới gia tăng khoản phải thu là 
do việc trích lập dự phòng cho các 
khoản nợ phải thu khó đòi do chủ 
đầu tư khó khăn về tài chính. 

Có thể thấy, trong giai đoạn 
2010 - 2015 các DNXDNY quản lý 
các KPT chưa tốt. Công nợ phải thu 
liên tục gia tăng trong khi đó doanh 
thu thuần tăng trưởng không như kỳ 
vọng đã làm sụt giảm tốc độ luân 
chuyển các khoản phải thu. Bên 
cạnh đó, chất lượng các KPT của 
DNXDNY trong giai đoạn này có 

xu thế giảm đi khi nợ khó đòi gia 
tăng; các khoản trích lập dự phòng 
nợ khó đòi ngày một ăn mòn lợi 
nhuận.

Để gia tăng tốc độ luân chuyển 
các KPT, nhằm cải thiện hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của mình, các 
DNXDNY cần thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ 
liệu khách hàng đầy đủ và tin cậy. 
Đặc thù khách hàng của DNXDNY 
là số lượng ít, nhưng doanh thu 
một khách hàng là rất lớn. Chính vì 
vậy, các DNXDNY cần có dữ liệu 
về khách hàng của mình một cách 
đầy đủ. Những khách hàng có uy tín 
cần có chế độ chăm sóc tốt. Những 
khách hàng thanh toán chưa đầy đủ, 
đúng hạn, thiếu thiện trí cần hạn chế 
giao dịch các hợp đồng mới, đôn 
đốc thu hồi nợ.

Thứ hai, các DNXDNY cần 
tích cực sử dụng các biện pháp bảo 
lãnh thanh toán với chủ đầu tư thông 
qua các ngân hàng thương mại. Phí 
bảo lãnh thanh toán hiện dao động 
từ 1-2% giá trị hợp đồng. Chủ đầu 
tư thường không dễ dàng chấp nhận 
tốn kém lượng chi phí này nên các 
DNXDNY có thể đàm phán chia sẻ 
phần phí tổn này, nhằm đảm bảo khả 
năng thanh toán của mình.

Thứ ba, đối với các khoản phải 
thu khó đòi đặc biệt là nợ đọng trong 
xây dựng cơ bản các DNXDNY cần 
quyết liệt thu hồi thông qua một số 
cơ chế đặc biệt như: Xin cơ chế đổi 
đất lấy hạ tầng trên cơ sở định giá 
giá trị công trình XD ngân sách nợ 
tiền để được chính quyền giao đất 
cho doanh nghiệp sử dụng, khai 
thác; thông qua công ty mua bán nợ 
như: Công ty mua bán nợ Việt Nam 

(DATC) để tìm kiếm các nhà đầu tư 
chiến lược mua lại nợ, góp vốn, cơ 
cấu lại doanh nghiệp,..

Thứ tư, bên cạnh các biện 
pháp thu hồi nợ truyền thống, các 
DNXDNY có thể tính tới một số 
phương án thu hồi nợ như: Chuyển 
đổi nợ thành vốn góp với các dự án 
dân dụng (khu đô thị, khu chung 
cư) để tiếp tục cùng chủ đầu tư xây 
dựng, bán hàng, thu tiền.

Thứ năm, hoán đổi nợ thành 
tài sản: Hiện nay nhiều chủ đầu tư 
bất động sản có lợi thế về quỹ đất 
nhưng không đủ tiềm lực tài chính 
để đầu tư như kế hoạch ban đầu các 
DNXDNY có thể chủ động đề xuất 
chuyển đổi các khoản nợ cũ, đồng 
thời tiếp tục thực hiện hợp đồng XD 
với chủ đầu tư để lấy quyền sử dụng 
đất, hạ tầng của chủ đầu tư. Trong 
trường hợp khách hàng bất hợp tác, 
các DNXDNY có thể sử dụng biện 
pháp khởi kiện, nhằm tạo áp lực về 
uy tín, pháp lý với các đối tác thiếu 
thiện chí. Để có thể đảm bảo thành 
công trong các thương vụ khởi kiện 
thì công tác theo dõi và đối chiếu 
công nợ phải được thực hiện một 
cách thường xuyên liên tục.

Nợ phải thu luôn chiếm một 
lượng lớn giá trị tài sản của các 
DNXDNY, quản trị nợ phải thu tốt, 
thì khả năng luân chuyển và quay 
vòng vốn của DNXDNY được nâng 
cao, quản trị nợ phải thu không tốt 
thì HQSXKD của DNXDNY sụt 
giảm. Chính vì vậy, tăng cường 
hiệu quả sử dụng nợ phải thu là giải 
pháp quan trọng góp phần nâng cao 
HQSXKD của DNXDNY. 
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Yếu tố ảnh hưởng đến tổ 
chức công tác kế toán tại các 
DNXDCTGT

Các yếu tố bên trong
- Đặc thù về môi trường kinh 

doanh: Các DNXDCTGT cũng như 
các DN khác, hoạt động theo Luật 
DN, mỗi một ngành nghề kinh doanh 
đều có những lợi thế và khó khăn 
riêng do tính chất đặc thù của từng 
ngành. Môi trường kinh doanh của các 
DNXDCTGT khá  phức tạp, không 
chỉ phức tạp do xu hướng phát triển 
đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực 
kinh doanh, mở rộng thị trường như 
những DN khác mà còn phức tạp do 
tính chất đặc thù ngành xây lắp là phụ 
thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, 
thiếu tính ổn định, luôn biến đổi theo 
địa điểm xây dựng và giai đoạn xây 
dựng. Các DN này không những tạo 
ra sản phẩm cho xã hội, giải quyết 
việc làm cho người lao động mà còn 
góp phần không nhỏ vào nguồn thu 
ngân sách Nhà nước.

- Đặc thù về tổ chức quản lý: Tổ 
chức quản lý trong các DNXDCTGT 
một mặt phải đảm bảo yêu cầu phát 
huy sức mạnh của bộ máy quản lý, 
mặt khác, vì đây là những DN có vai 
trò rất lớn trong việc xây dựng nên 
các công trình quốc gia, phải đảm bảo 
kết cấu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn 
giao thông cho người dân cả nước. Có 
nghĩa là, các nhà quản lý trong các 
DN này vừa phải có năng lực quản lý 
kinh tế tốt, có tầm nhìn xa về kết cấu 
hạ tầng các công trình giao thông.

- Về trình độ của đội ngũ kế toán: 
Các DNXDCTGT luôn chú trọng đến 
việc đào tạo những cán bộ kế toán có 
năng lực chuyên môn cao, tinh thông 
nghề nghiệp. Bên cạnh đó, họ phải 
hiểu biết sâu sắc về đặc thù ngành xây 
dựng, có kiến thức sâu rộng về nghiệp 
vụ kế toán nhằm lãnh đạo bao quát và 

xuyên suốt các công tác kế toán trong 
doanh nghiệp

- Về trình độ ứng dụng công 
nghệ thông tin: Các DNXDCTGT 
thường áp dụng phần mềm kế toán để 
hỗ trợ cho công tác kế toán trong đơn 
vị, bên cạnh đó không thể thiếu việc 
xử lý dữ liệu bằng chương trình excel 
nhằm thực hiện các khâu công việc 
mà phần mềm không xử lý được.

Các yếu tố bên ngoài
- Môi trường pháp lý về kế 

toán:  Kể từ năm 1995 trước yêu cầu 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, xu 
hướng hội nhập kinh tế Việt Nam với 
kinh tế khu vực và thế giới thì hàng 
loạt chính sách kinh tế, tài chính cần 
phải được sửa đổi, bổ sung, trong đó 
kế toán cũng cần phải được đổi mới 
một cách toàn diện nhằm phù hợp 
với các nguyên tắc, CMKTquốc tế. 
Vì vậy, vấn đề cải cách hệ thống kế 
toán được Nhà nước đặc biệt quan 
tâm…. Hệ thống kế toán Việt Nam 
được ban hành theo Quyết định 1205/
QĐ/CĐKT và được thử nghiệm các 
DN thuộc các loại hình sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ thuộc các hình thức 
sở hữu khác nhau. Sau thời gian thử 
nghiệm, hệ thống kế toán này được 
Ban cải cách kế toán nhà nước tổng 
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ 
sung, sửa đổi những vấn đề bất cập và 
chính thức ban hành Hệ thống kế toán 
Việt Nam theo Quyết định 1141/TC/
CĐKT ngày 01/11/1995 để áp dụng 
trong toàn quốc từ ngày 01/01/1996. 
Hệ thống kế toán này bao gồm: Chế 
độ chứng từ kế toán, hệ thống tài 
khoản kế toán, chế độ sổ kế toán, chế 
độ BCTC đã thể hiện tư tưởng cải 
cách kế toán, đáp ứng yêu cầu quản lý 
trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở hệ thống kế toán DN 
áp dụng chung, các ngành, các lĩnh 
vực đặc thù cũng tiến hành xây dựng 

 Ths.Ngô Thị Hường - Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức 
công tác kế toán tại các DNXDCTGT

Trong nền kinh tế thị trường 
mọi doanh nghiệp (DN) đều 
quan tâm đến vấn đề làm sao 
để sản xuất và kinh doanh có 
hiệu quả, phát triển vốn, tạo 
tiền đề cho tái sản xuất cả 
chiều rộng và chiều sâu. Theo 
Luật kế toán Việt Nam 2015, 
“Kế toán là việc thu thập, 
xử lý, kiểm tra, phân tích và 
cung cấp thông tin kinh tế, 
tài chính dưới hình thức giá 
trị, hiện vật và thời gian lao 
động”. Như vậy, kế toán phản 
ánh một cách thường xuyên, 
liên tục, toàn diện và có hệ 
thống về các nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính gắn với các loại 
tài sản, nguồn hình thành tài 
sản và sự vận động của tài 
sản trong các đơn vị, nhờ đó 
mà kế toán thực hiện được 
chức năng giám đốc liên tục 
cả trước, trong và sau quá 
trình hoạt động của một đơn 
vị. Hiện nay các DNXDCTGT 
nhận các công trình thi công 
thường được tổ chức theo 
phương pháp đấu thầu, đòi 
hỏi DN phải tổ chức công tác 
kế toán hợp lý, tính toán chính 
xác chi phí bỏ ra, tiến độ thi 
công phù hợp để không làm 
lãng phí vốn đầu tư. Vậy nên, 
việc tổ chức hạch toán ban 
đầu, phân công nhiệm vụ cho 
từng kế toán trong các DN và 
kế toán đội thi công khoa học 
sẽ là cơ sở để DNXDCTGT tiết 
kiệm chi phí, quản lý tài sản 
hiệu quả. Chính vì vậy, nắm 
được các yếu tố ảnh hưởng 
đến tổ chức công tác kế toán 
trong các DNXDCTGT là vấn 
đề được đặc biệt quan tâm, 
chú trọng. 
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hệ thống kế toán áp dụng phù hợp 
với đặc thù của ngành như chế độ 
kế toán ngành Bảo hiểm, ngành 
Dầu khí, ngành Bưu chính Viễn 
thông,... Còn đối với các DN nhỏ 
và vừa sẽ áp dụng theo Quyết định 
số 1177-TC/QĐ/CĐKT ban hành 
ngày 23/12/1996. Riêng đối với 
các DNNN và CTCP có niêm yết 
trên thị trường chứng khoán trong 
giai đoạn này thuộc quy mô nhỏ và 
vừa vẫn áp dụng Chế độ kế toán 
ban hành theo Quyết định 1141-
TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995. 
Đặc biệt, trong giai đoạn này, Bộ 
Tài chính đã có một số các quyết 
định liên quan đến việc ban hành và 
áp dụng chuẩn mực kế toán, chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam như:

- Quyết định 489/QĐ-BTC 
ngày 10/05/2000 của Trưởng ban 
chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo 
chuẩn mực kế toán, chuẩn mực 
kiểm toán về việc ban hành quy 
trình xây dựng, ban hành và công 
bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam

- Quyết định 149/2001/
QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc ban 
hành hệ thống CMKTViệt Nam 
đợt I.

- Quyết định 165/2002/
QĐ-BTC ngày 31/12/2002 cùa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc ban 
hành hệ thống CMKTViệt Nam đợt 
2 và các thông tư hướng dẫn thực 
hiện CMKTđã ban hành.

Giai đoạn từ năm 2003 đến 
nay: Trong giai đoạn này, nhằm 
thống nhất quản lý nhà nước về 
kế toán, đảm bảo kế toán là công 
cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có 
hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, 
tài chính, cung cấp thông tin đầy 
đủ, trung thực, kịp thời, công khai, 
minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ 
chức, quản lý điều hành của cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và 
cá nhân thì ngày 17/06/2003 Quốc 
hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã thông qua Luật Kế 
toán (Luật số 03/2003/QH11). Luật 
này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2004 thay thế cho Pháp lệnh 
kế toán và thống kê. Đây là văn bản 

có tính pháp lý cao nhất ở nước ta 
từ trước đến nay, tạo điều kiện cho 
Nhà nước quản lý mọi mặt về hoạt 
động kế toán trên phạm vi toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. 

Cũng trong giai đoạn này đã 
tiếp tục ban hành các Quyết định 
về hệ thống CMKTViệt Nam đợt 3; 
đợt 4; đợt 5 cùng với các Thông tư 
hướng dẫn thực hiện.

Xuất phát từ những hạn chế 
của văn bản pháp lý hiện hành về 
kế toán và yêu cầu hội nhập kinh 
tế quốc tế sâu, rộng hơn, đồng thời 
trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, 
Luật Kế toán đã được ban hành và 
đi vào thực hiện, ngày 20/03/2006, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban 
hành Chế độ kế toán doanh nghiệp 
theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC 
để thay thế Quyết định 1141-TC/
QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995. Chế 
độ kế toán này đã có những đổi mới 
căn bản, phù hợp với các nguyên 
tắc chung, gồm việc xác định tên 
gọi của các loại tài khoản chính xác 
hơn, bổ sung thêm một số tài khoản 
kế toán để phản ánh các nghiệp vụ 
kinh tế tài chính mới phát sinh. Bắt 
đầu từ 2015, các DN chuyển sang 
áp dụng chế độ kế toán ban hành 
theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, 
ngày 22/12/2014. 

MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI
- Xu thế phát triển của 

DNXDCTGT: Trong thời gian tới, 
DNXDCTGT sẽ tiếp tục mở rộng 
lĩnh vực kinh doanh, quy mô hoạt 
động để vươn tầm ra thế giới. Bên 
cạnh đó, việc rà soát lại và loại bỏ 
những đội chậm thi công, kém chất 
lượng. Điều này làm cho tổ chức 
quản lý tại các DN này thường 
xuyên có sự biến động, và yêu cầu 
tổ chức công tác kế toán cũng phải 
có những bước cải tiến để phù hợp.

- Xu thế phát triển của nghề 
kế toán: Việc ra nhập các tổ chức 
như: Hội đồng Bảo an Liên hiệp 
quốc WTO, AFTA,... đã khẳng định 
vị thế của Việt Nam trên thế giới, 
rõ ràng chúng ta đã bước vào sân 
chơi chung của quốc tế ở tất cả các 
lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kế 
toán. Hiện nay, nhiều DN có vốn 
đầu tư nước ngoài đang áp dụng 

VAS trong việc lập BCTC, cho nên 
họ sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất từ việc áp dụng VAS 
và IFRSs. Ngay cả những doanh 
nghiệp không gửi BCTC ra nước 
ngoài cũng phải đối mặt với nhiều 
khó khăn. Mặt khác, nhu cầu cung 
cấp thông tin KTTC là đòi hỏi tất 
yếu, thể hiện khi các tổ chức quốc 
tế (WB, ADB, UNESCO…) và các 
nhà đầu tư nước ngoài muốn hợp 
tác với chúng ta thì điều họ yêu 
cầu đầu tiên là cung cấp thông tin 
liên quan đến những lĩnh vực mà 
họ sẽ hợp tác đầu tư, trong đó có 
thông tin kinh tế, tài chính do kế 
toán cung cấp. Nếu không chuẩn 
hóa theo yêu cầu, chuẩn mực quốc 
tế thì những thông tin ta cung cấp 
sẽ không có ý nghĩa đối với họ… 

Mặc dù về cơ bản hệ thống 
CMKT Việt Nam được xây dựng 
và chuyển tải trên cơ sở hệ thống 
CMKT quốc tế, nhưng thực tế tính 
đến giai đoạn hiện nay thì giữa hai 
hệ thống CMKT này còn những 
khác biệt mà Việt Nam cần xem 
xét và chỉnh sửa cho phù hợp trong 
thời gian tới. Việc chỉnh sửa chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán sẽ là 
các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến 
tổ chức công tác kế toán tại các 
DNXDCTGT. 

Tài liệu tham khảo
- Luật Kế toán 2015.
- PGS,TS.Lưu Đức Tuyên; 

PGS,TS.Ngô Thị Thu Hồng (2011) 
“Tổ chức công tác kế toán trong 
doanh nghiệp” -  NXB Tài chính.

-. GS.TS.Ngô Thế Chi (2014), 
“Kế toán tài chính”,  NXB Tài 
chính 

- Hệ thống CMKTViệt Nam - 
Quyển 1 (2002), NXB Tàichính.

- Hệ thống CMKTViệt Nam -  
Quyển 2 (2002), NXB Tàichính

- Hệ thống CMKTViệt Nam 
-Quyển 3 (2002), NXB Tàichính
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Tổng quan về chuẩn mực 
BCTC quốc tế (IFRS)

Bộ IAS (IAS -International 
Accounting Standards) được Uỷ ban 
IAS (IASC) xây dựng và phát triển 
từ những năm đầu của thập kỷ 70 cho 
đến năm 2000. Năm 2001, Ban IAS 
(IASB) được thành lập, dựa trên nền 
tảng của Ủy ban IAS IASC, nhưng 
với một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và 
độc lập hơn. Mục tiêu của IASB là 
hình thành một hệ thống chuẩn mực 
kế toán (CMKT) phục vụ cho lợi ích 
chung, chất lượng cao, dễ hiểu và có 
thể áp dụng trên toàn thế giới và yêu 
cầu thông tin trên BCTC (BCTC) 
phải rõ ràng, có thể so sánh, nhằm 
giúp những người tham gia vào các 
thị trường vốn khác nhau trên thế 
giới cũng như các đối tượng sử dụng 
thông tin khác ra quyết định kinh tế. 
Với mục tiêu đó, IASB đã xây dựng 
bộ chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS-
International Financial Reporting 
Standards) với mục đích là để từng 
bước thay thế các IAS cho phù hợp 
với những thay đổi mới, theo kịp với 
tình hình mới khi môi trường kinh tế 
tài chính, cũng như hoạt động của 
DNcó những biến đổi và phát sinh 
nhiều hoạt động mới. Bộ chuẩn mực 
mới được hoàn thiện dần dần cho 
đến năm 2005, khi Nghị viện khối 
Liên minh Châu Âu chỉ định IFRS 
là CMKT cho các công ty cổ phần 

trong các nước khối Liên minh Châu 
Âu và đã được chấp nhận trên toàn 
thế giới. Tính đến thời điểm hiện 
nay, ISAB đã xây dựng 43 IAS/
IFRS (bao gồm cả IFRS cho các DN 
vừa và nhỏ) trong đó có 27 IAS và 
16 IFRS.

Cơ hội cho các DN Việt Nam 
khi áp dụng IFRS

Thứ nhất, Thu hút vốn và mở 
rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, hội 
nhập quốc tế 

Trong giai đoạn toàn cầu hóa 
mạnh mẽ như hiện nay, thông qua 
áp dụng IFRS, nền kinh tế Việt Nam 
nói chung và các doanh nghiệp (DN) 
Việt Nam nói riêng, sẽ được hưởng 
lợi từ hội nhập kinh tế. Việc áp dụng 
IFRS giúp cho các đối tác, các nhà 
đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư 
nước ngoài, có thể tìm hiểu, so sánh, 
đánh giá các thông tin tài chính của 
đơn vị theo cùng một ngôn ngữ, 
chuẩn mực chung của quốc tế để từ 
đó có thể đưa ra các quyết định kinh 
doanh và/ hoặc đầu tư phù hợp. 

Thứ hai, Nâng cao chất lượng 
quản trị và thông tin

 Phương pháp hạch toán các 
giao dịch theo IFRS thông thường 
dựa vào “Bản chất hơn hình thức”. 
Do đó, để lập và trình bày báo cáo 
tài chính (BCTC) theo IFRS, Ban 
Giám đốc cần phải có trách nhiệm 
cao hơn, dành nhiều thời gian hơn 
cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh 
giá thực tế để có thể phản ánh bản 
chất của nghiệp vụ kinh tế. Việc này 
giúp nâng cao chất lượng quản trị, 
tính minh bạch và tính hợp lý của 
thông tin. 

Thứ ba, Nâng cao hiệu quả 
hoạt động của DN

 Sau khi triển khai IFRS, các 
DN có thể dễ dàng so sánh, đánh giá 
các hoạt động và tình hình tài chính 
của họ một cách chính xác hơn. Nhờ 
đó, họ có thể xây dựng cách nhìn sâu 
sắc hơn về khách hàng, nhà cung 
cấp cũng như đối thủ cạnh tranh – 

đặc biệt là đa số đối thủ đến từ các 
quốc gia đã áp dụng IFRS. 

Thứ tư, Phản ánh hợp lý hơn 
giá trị của DN 

Hiện tại theo VAS, các BCTC 
được phản ánh theo giá gốc hay 
giá trị sổ sách mà chưa phản ánh 
được giá trị  hợp lý tại thời điểm lập 
BCTC như theo yêu cầu của IFRS. 
Việc áp dụng IFRS, sẽ giúp DN và 
người sử dụng BCTC có cái nhìn 
hợp lý và xác thực hơn về tình hình 
tài chính, hoạt động và GTHL hiện 
tại của DN. Thách thức khi áp dụng 
IFRS tại Việt Nam

Thứ nhất, nền kinh tế Việt 
Nam vẫn đang trong quá trình phát 
triển và chuyển đổi mạnh mẽ sang 
nền kinh thị trường tự do, tuy nhiên 
mức độ phát triển kinh tế cũng như 
thị trường tài chính Việt Nam còn 
thấp. Trong khi đó, nền tảng cơ bản 
và chủ đạo chi phối IFRS là nguyên 
tắc giá trị hợp lý, do vậy, để áp dụng 
được IFRS đòi hỏi phải có một thị 
trường cung cấp đủ các dữ liệu cơ 
sở để có thể đánh giá, ghi nhận theo 
quy định, hướng dẫn của IFRS. 

Thứ hai, việc áp dụng IFRS 
đòi hỏi các nhà quản lý, nhân viên 
kế toán và cả người sử dụng cần 
được đào tạo và có trình độ thích 
hợp. IFRS được cho là rất phức tạp, 
thậm chí phức tạp đối với cả các 
chuyên gia về tài chính kế toán và 
đội ngũ kiểm toán viên. Thêm vào 
đó, đối với hầu hết những người 
sử dụng BCTC, không đơn giản và 
dễ dàng để hiểu được thấu đáo các 
thông tin kế toán và chính sách kế 
toán trên BCTC được trình bày và 
áp dụng IFRS.

Thứ ba, Quá trình hình thành 
và phát triển của chuẩn mực kế toán 
quốc tế được soạn thảo và phát triển 
bởi Ủy ban Chuẩn mực Quốc tế – 
IASC và Hội đồng Chuẩn mực Kế 
toán Quốc tế – IASB và tiếng Anh 
là ngôn ngữ được sử dụng chính 
thức trong các chuẩn mực kế toán 

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ở Việt Nam: 

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
 Ths.Ngô Thị Hường - Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

ổ ề ẩ

Chuẩn mực báo cáo tài chính 
(BCTC) quốc tế (IFRS) đã chính 
thức áp dụng trên 130 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, tuy còn nhiều 
vấn đề tranh luận liên quan đến 
một số nội dung cụ thể như: Các 
quy định về công cụ tài chính, tổn 
thất tài sản, trình bày kế toán,… 
nhưng không thể phủ nhận được 
lợi ích to lớn mà IFRS mang lại. 
Trong xu thế toàn cầu hóa về kế 
toán, Việt Nam cũng không thể 
nằm ngoài tiến trình hội nhập với 
hệ thống IFRS. Tuy nhiên, trong 
quá trình áp dụng IFRS vào thực 
tiễn cũng đặt ra những thách 
thức không nhỏ.
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quốc tế. Một trong những rào cản 
trong việc triển khai áp dụng IFRS, 
đó là khả năng đọc hiểu và áp dụng 
của đội ngũ kế toán hiện nay. Hơn 
nữa, một số thuật ngữ sử dụng trong 
IFRS tương đối phức tạp, mang tính 
chất chuyên ngành và đặc biệt chưa 
có từ tiếng Việt tương đương/ sát 
nghĩa trong lĩnh vực kế toán.

Thứ năm, Hệ thống kế toán 
hiện nay còn chịu nhiều ảnh hưởng 
của các quy định về thuế. Thậm chí, 
nhiều DN vẫn quan niệm lập BCTC 
chủ yếu để phục vụ cơ quan thuế. 
Các DN thì sợ trách nhiệm nên có 
xu hướng chờ đợi Thông tư, văn bản 
hướng dẫn chi tiết mới thực hiện mà 
chưa sẵn sàng tiếp nhận các phương 
pháp tiếp cận linh động, hợp lý phản 
ánh đúng bản chất, nội dung nghiệp 
vụ của IFRS. Do đó, việc áp dụng 
các nguyên tắc như GTHL, giá trị có 
thể thu hồi được, tổn thất tài sản,… 
khi chưa có một khung pháp lý vững 
chắc cũng là rào cản không nhỏ với 
DN. 

 Do IFRS vẫn tiếp tục vận 
động và thay đổi trong quá trình áp 
dụng trên thế giới nên chúng ta cũng 
cần có một cơ chế để tự cập nhật và 
áp dụng phù hợp với thị trường Việt 
Nam. Có thể xem xét xây dựng bộ 
chế độ kế toán đơn giản phù hợp 
cho các DN vừa và nhỏ và áp dụng 
IFRS bắt buộc cho các công ty, tổ 
chức quy mô lớn, đại chúng,… 
Theo quan điểm của những người 
hành nghề kiểm toán và tư vấn kế 
toán, việc áp dụng toàn bộ IFRS 
sẽ mở ra một xu hướng mới, thay 
đổi cách thức ghi nhận, đo lường 
và trình bày các yếu tố của BCTC, 
loại trừ sự khác biệt trong các chuẩn 
mực kế toán, và là điều kiện để đảm 
bảo các DN và tổ chức trên toàn Thế 
giới áp dụng các nguyên tắc kế toán 
một cách thống nhất trong lập và 
trình bày các BCTC. 
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án tổng thể đầu tư hạ tầng công 
nghệ thông tin thực hiện Cơ chế 
một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 
ASEAN và tạo thuận lợi thương 
mại theo hướng thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin, xây dựng hệ thống 
xử lý tập trung trên nền tảng Cổng 
thông tin một cửa quốc gia. Đảm 
bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho 
công tác triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN 
và tạo thuận lợi thương mại.

Các Bộ: Khoa học và Công 
nghệ, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi 
trường, Công Thương, Giao thông 
vận tải, Thông tin và Truyền thông 
theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao chủ trì, phối hợp với cơ quan 
liên quan rà soát, ban hành Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu phải kiểm tra chuyên ngành 
tại khâu thông quan thuộc lĩnh vực 
mình phụ trách, đảm bảo thống 

nhất, không chồng chéo, kiểm tra 
ít nhất. Thời hạn hoàn thành vào 
tháng 10/2017. 

Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam thực hiện tốt vai 
trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh 
nghiệp với các cơ quan quản lý 
hành chính nhà nước; khảo sát định 
kỳ và phản ảnh kịp thời ý kiến đánh 
giá, đề xuất của cộng đồng doanh 
nghiệp về Cơ chế một cửa và tạo 
thuận lợi thương mại; phối hợp với 
Bộ Tài chính và các Bộ, ngành tổ 
chức đối thoại với doanh nghiệp để 
lấy ý kiến, kiến nghị và tham gia 
sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách 
và cải cách thủ tục hành chính một 
cửa, đảm bảo phù hợp với thực tế 
và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; 
phối hợp với các Bộ, ngành triển 
khai các hoạt động đào tạo, truyền 
thông tới cộng đồng doanh nghiệp 
về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN và tạo thuận 

lợi thương mại để thúc đẩy mạnh 
mẽ doanh nghiệp tham gia thực 
hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN và tạo thuận 
lợi thương mại. Nguồn lực để triển 
khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN được ưu tiên 
bố trí từ ngân sách nhà nước. Các 
Bộ, ngành có trách nhiệm ưu tiên bố 
trí nguồn kinh phí công nghệ thông 
tin đã phân bổ theo quy định và 
kinh phí phục vụ triển khai Chính 
phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/
NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính 
phủ để thực hiện. Kết hợp đầu tư 
trực tiếp của nhà nước và thuê dịch 
vụ công nghệ thông tin, đặc biệt là 
thuê dịch vụ về hạ tầng, hệ thống 
dự phòng, phương án đảm bảo an 
ninh, an toàn và khả năng sẵn sàng 
cho toàn bộ hệ thống.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 
25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 
12), các Bộ, ngành báo cáo tình 
hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này 
gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải 
quan) để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện...
(Tiếp theo trang 10)
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Chính vì vậy, trên thế giới đã có 
khá nhiều công trình nghiên 
cứu về gian lận đứng trên 

nhiều góc độ khác nhau nhằm tìm 
được các biện pháp ngăn ngừa, phát 
hiện gian lận, đặc biệt là trong các 
ngành nghề phân tích tài chính, rủi 
ro, kiểm soát nội bộ, ngân hàng, kiểm 
toán…. Nghiên cứu này tập trung bàn 
luận về gian lận, kiểm toán gian lận 
và liên hệ thực trạng kiểm toán gian 
lận tại Việt Nam. Đồng thời đưa ra 
một số khuyến nghị thiết lập những 
biện pháp nhằm ngăn ngừa và phát 
hiện gian lận nhằm giảm thiểu các tổn 
thất cho xã hội, giúp nâng cao chất 
lượng thông tin trên BCTC.

Gian lận và Kiểm toán gian lận   
Gian lận
Cùng với sự phát triển và mức 

độ tinh vi của hành vi gian lận trong 
nền kinh tế hiện đại, các nhà khoa học 
và tổ chức Hiệp hội nghề nghiệp trên 
thế giới đã đưa ra các khái niệm khác 
nhau về gian lận.

Theo khái niệm của Hiệp hội 
các nhà điều tra gian lận Mỹ (ACFE), 
“Gian lận là bất kì hành vi bất hợp 
pháp đặc trưng bởi sự lừa dối, che 
dấu, hoặc vi phạm lòng tin. Những 
hành vi này không phụ thuộc vào việc 
áp dụng các mối đe dọa tinh thần hay 
vũ lực. Gian lận được gây ra bởi các 
cá nhân và tổ chức để có được tiền, 
tài sản hoặc dịch vụ, để tránh không 
thanh toán hoặc phục vụ, hoặc để 
đảm bảo lợi ích cá nhân hoặc doanh 
nghiệp” (ACFE, 2014)

  Theo chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam số 240 (VSA 240), “Gian 
lận: Là những hành vi cố ý làm sai 
lệch thông tin kinh tế, tài chính do 
một hay nhiều người trong Hội đồng 
quản trị, Ban Giám đốc, các nhân 
viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm 
ảnh hưởng đến báo cáo tài chính”.

Công trình nghiên cứu gian lận 
của Hiệp hội các nhà điều tra gian 
lận Mỹ (The Association of Certified 

Fraud Examiners-ACFE) vào năm 
2002, 2004, 2006 đã xác định rõ có 
ba loại gian lận phổ biến đó là: Biển 
thủ tài sản, tham ô và gian lận trên 
BCTC.

Kiểm toán gian lận 
Kiểm toán gian lận là một khái 

niệm mới. Leonard (2011) đề cập 
“Kiểm toán gian lận là quá trình phản 
ứng với rủi ro có gian lận trong bối 
cảnh của một cuộc kiểm toán. Kiểm 
toán gian lận là một phần của cuộc 
kiểm toán tài chính hoặc thực hiện 
toàn bộ cuộc kiểm toán (nếu KTV tập 
trung phát hiện gian lận). Kiểm toán 
gian lận là áp dụng các thủ tục kiểm 
toán cụ thể đối với từng kế hoạch 
gian lận (fraud schemes) để tăng khả 
năng phát hiện gian lận trong doanh 
nghiệp”.

Theo Chuẩn mực kiểm toán 
quốc tế số 240, phát hiện gian lận có 
ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC là 
trách nhiệm đối với KTV và doanh 
nghiệp kiểm toán. Do đó, kiểm toán 
gian là một phần của công việc quan 
trọng trong quy trình kiểm toán 
BCTC.

Trong quá trình kiểm toán, 
kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
có trách nhiệm giúp đơn vị phát hiện, 
xử lý và ngăn ngừa gian lận và sai 
sót, nhưng kiểm toán viên và công 
ty kiểm toán không phải chịu trách 
nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa 
các gian lận và sai sót ở đơn vị mà họ 
kiểm toán,

Do những hạn chế vốn có của 
kiểm toán, nên dù kiểm toán viên đã 
tuân thủ các nguyên tắc và thủ tục 
kiểm toán thì rủi ro do không phát 
hiện hết các gian lận và sai sót làm 
ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài 
chính vẫn có thể xảy ra. 

Kiểm toán gian lận trong ngữ 
cảnh Việt Nam

Gian lận nói chung và gian lận 
trên báo cáo tài chính nói riêng phát 
triển cùng với sự phát triển của xã 

hội và ngày càng biểu hiện tinh vi, 
là hành vi không thể triệt tiêu. Trong 
những năm gần đây tại Việt Nam, 
hàng loạt các vụ gian lận về kinh tế, 
thương mại và gian lận trên BCTC 
được phát hiện cho thấy gian lận 
xuất hiện trong mọi loại hình doanh 
nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, công 
ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân 
và ở mọi lĩnh vực: thương mại, sản 
xuất, xây dựng… Dù các gian lận 
này chưa nghiêm trọng như các quốc 
gia trên thế giới, nhưng nó tác động 
không nhỏ đến nền kinh tế và niềm 
tin của công chúng vào báo cáo tài 
chính của các công ty đặc biệt là các 
công ty cổ phần niêm yết. Điển hình 
cho các sai phạm trên BCTC đối với 
công ty niêm yết là Công ty cổ phần 
bánh kẹo Biên Hoà – Bibica, Công ty 
bông Bạch Tuyết (BBT), Công ty đồ 
hộp Hạ Long…Ngoài ra, theo thống 
kê của Stox.Việt Nam, tính đến ngày 
20/4/09, trong số 357 doanh nghiệp 
niêm yết trên cả hai sàn, có ít nhất 
194 công ty có sự chênh lệch kết quả 
kinh doanh trước và sau kiểm toán, 
trong đó không ít DN có chênh lệch 
kết quả kinh doanh rất lớn (trên 10%). 
Và có tới 47 doanh nghiệp có chênh 
lệch kết quả kinh doanh trước và sau 
kiểm toán lên tới trên 50%.

Trong ngữ cảnh của Việt Nam, 
gian lận một thuật ngữ mà các kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán cũng 
đôi khi đề cập đến. Tuy nhiên, chưa 
có một hướng dẫn cụ thể nào cho các 

Kiểm toán gian lận tại Việt Nam: 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 Ths. Đặng Thị Thu Hằng - ThS. Đỗ Thị Huyền 
    Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

ể

Gian lận trong công bố thông tin 
tài chính là một trong những chủ 
đề thời sự hiện nay, đặc biệt sau 
sự kiện hàng loạt các công ty 
hàng đầu trên thế giới bị phá sản 
vào đầu thế kỷ 21. Rủi ro không 
phát hiện hết các sai phạm trọng 
yếu do gian lận cao hơn rủi ro 
không phát hiện hết các sai 
phạm trọng yếu do sai sót, vì 
gian lận thường đi kèm với các 
hành vi cố ý che dấu gian lận. 
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kiểm toán viên để nhận biết, ngăn 
ngừa và phát hiện những gian lận 
mặc dù trong các tài liệu lý luận kiểm 
toán có đề cập đến các dấu hiệu của 
gian lận Trên thực tế việc nhận biết, 
ngăn chặn và đánh giá ảnh hưởng 
của gian lận thì không hoàn toàn đơn 
giản. Chính vì vậy mà việc phát hiện 
ra các sai phạm trọng yếu từ gian lận, 
xét về thực tế, ít được phát hiện.

Bên cạnh đó, các kiểm toán 
viên (bao gồm cả nội bộ và độc lập) 
chưa được trang bị các kỹ năng phát 
hiện gian lận kế toán dẫn tới vai trò 
của họ trong đảm bảo tính minh bạch 
của thông tin báo cáo tài chính bị sụt 
giảm. Trong thực tế, việc phát hiện 
gian lận kế toán là điều khó khăn đối 
với bất kỳ kiểm toán viên nào. Kiểm 
toán viên cần được trang bị kiến thức 
toàn diện về kế toán, quản trị tài 
chính, chiến lược hoạt động, quản trị 
công ty, để có thể hiểu được nguyên 
nhân và động cơ dẫn đến các gian lận 
kế toán. Từ đó, kiểm toán viên phát 
hiện ra các dấu hiệu cần chú ý khi 
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 
hoặc đánh giá hệ thống kiểm soát 
của công ty. Nhưng thực tế cho thấy 
công việc của kiểm toán viên dường 
như hướng nhiều vào công tác xử lý 
kế toán thay vì đánh giá toàn diện và 
chỉ ra những rủi ro chính yếu cần tập 
trung.

Các giải pháp cho Việt Nam
Dựa trên các quy định pháp lý 

về kiểm toán và thực tiễn về phát 
hiện gian lận và sai sót trong BCTC 
ở Mỹ, có thể rút ra một số bài học 
kinh nghiệm tại Việt Nam, khi xác 
lập các thủ tục kiểm toán cũng như 
trách nhiệm của KTV đối với việc 
phát hiện gian lận trong cuộc kiểm 
toán BCTC:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm 
của KTV đối với gian lận và sai sót

Trong giai đoạn hiện nay, gian 
lận là hành vi được thực hiện khá phổ 
biến và gây tác động rất lớn đến xã 
hội. Nếu cho rằng, chuẩn mực kiểm 
toán là nguyên tắc cơ bản về nghiệp 
vụ thì việc không đưa ra yêu cầu tập 
trung gian lận và sai sót sẽ không 
buộc KTV phải tuân thủ vào yêu cầu 
này. Do vậy, cần phải đưa ra yêu cầu 
nâng cao trách nhiệm KTV đối với 

gian lận và sai sót. Thực tế, xu hướng 
của các quốc gia trên thế giới đều đã 
sửa đổi về quy định trách nhiệm của 
KTV, đối với gian lận và sai sót theo 
hướng nâng cao trách nhiệm KTV 
đối với gian lận và sai sót.

Thứ hai, cập nhật thường xuyên 
các chuẩn mực kiểm toán, trong đó 
có chuẩn mực liên quan gian lận và 
sai sót

Qua nghiên cứu hệ thống chuẩn 
mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực 
kiểm toán Hoa Kỳ, cho thấy: Từ khi 
ban hành lần đầu cho đến nay, các 
chuẩn mực luôn cập nhật để phù 
hợp với sự thay đổi của nền kinh tế. 
Chẳng hạn tại Hoa Kỳ: Từ SAS1 quy 
định về trách nhiệm của KTV đối với 
gian lận và sai sót, Hoa Kỳ đã sửa 
đổi bốn lần chuẩn mực này: SAS 16 
năm 1977, SAS 53 năm 1989, SAS 
82 năm 1997 và gần đây nhất là SAS 
99 ban hành năm 2002 thay thế cho 
SAS 82. Chuẩn mực kiểm toán quốc 
tế ISA số 240 năm 1994, cũng được 
thay thế bởi SAS 240 ban hành năm 
2004. Trong khi ở Việt Nam, VSA 
240 ban hành năm 2001, vẫn dựa vào 
chuẩn mực quốc tế năm 1994. Do đó, 
việc cập nhật lại VAS 240 cho phù 
hợp với quốc tế và diễn biến gian lận 
diễn ra phức tạp thời gian qua là một 
yêu cầu khách quan. Có thể dựa trên 
các công trình nghiên cứu để hiệu 
đính chuẩn mực kiểm toán VAS 240. 
Ba nhân tố chính cần được nêu ra 
trong chuẩn mực VSA 240 là: áp lực, 
cơ hội và thái độ. 

Thứ ba, nên ban hành các hướng 
dẫn về thủ tục phát hiện gian lận

Gian lận là hành vi không thể 
triệt tiêu mà sẽ ngày càng phát triển 
với những phương thức tinh vi. Vì 
thế, để có thể giúp KTV hiểu rõ gian 
lận và thủ tục phát hiện gian lận, cần 
có ủy ban chuyên nghiên cứu về vấn 
đề này và đưa ra các hướng dẫn chi 
tiết. Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong 
trong lĩnh vực nghiên cứu về gian 
lận, họ đã thành lập Hiệp Hội các 
nhà điều tra gian lận (ACF) và thống 
kê các kỹ thuật gian lận phổ biến. 
Sự công bố các kết quả nghiên cứu 
như tổng kết về phương pháp thực 
hiện gian lận phổ biến và những dấu 
hiệu nhận diện gian lận. Dựa vào kết 

quả này, KTV có thể xác lập các thủ 
tục hợp lý nhằm phát hiện gian lận. 
Vì vậy, Hội KTV hành nghề Việt 
Nam (VACPA) cần có các công trình 
nghiên cứu cùng các hướng dẫn chi 
tiết, nhằm giúp cho các KTV đưa ra 
các xét đoán nghề nghiệp sắc bén và 
thực hiện cuộc kiểm toán một cách 
hiệu quả. Để giúp KTV phát hiện 
gian lận, cần có các hướng dẫn chi 
tiết cho KTV về các nhân tố đưa đến 
gian lận và các phương pháp thực 
hiện gian lận. 

Kết luận
Khi thực hiện kiểm toán KTV 

chịu trách nhiệm đạt được sự đảm 
bảo hợp lý rằng, liệu BCTC, xét trên 
phương diện tổng thể, có còn sai sót 
trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn 
hay không. Do những hạn chế vốn có 
của kiểm toán, nên có rủi ro không 
thể tránh khỏi là KTV không phát 
hiện được một số sai sót làm ảnh 
hưởng trọng yếu đến BCTC, kể cả 
khi cuộc kiểm toán đã được lập kế 
hoạch và thực hiện theo các chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam. Kiểm toán 
gian lận sẽ thực sự hữu ích khi chính 
các kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán nhận thức được tầm quan trọng 
và thực hiện công việc kiểm toán thận 
trọng kỹ lưỡng, soát xét chất lượng 
chặt chẽ. 
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Khái niệm về tỷ giá hối đoái
Trong chế độ bản vị vàng: Tỷ 

giá hối đoái là quan hệ so sánh 2 
đồng tiền vàng của 2 nước với nhau 
hoặc là so sánh hàm lượng vàng 
của 2 đồng tiền 2 nước với nhau

Trong chế độ bản vị hối đoái: 
Tỷ giá hối đoái là giá cả của một 
đơn vị tiền tệ của một nước tính 
bằng tiền tệ của một nước khác, 
hay là quan hệ so sánh về mặt giá 
cả giữa hai đồng tiền của 2 nước 
khác nhau.

Phân loại tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái trên cơ sở thực 

tiễn đã được phân làm nhiều loại, 
dựa trên nhiều căn cứ khác nhau:

Căn cứ vào thời điểm thanh 
toán:

- Tỷ giá giao ngay: là tỷ giá 
dung cho các giao dịch ngoại hối 
mà thanh toán được diễn ra ngay 
vào ngày hôm đó hoặc chậm nhất 
sau 2 ngày làm việc trừ ngày nghỉ.

- Tỷ giá kỳ hạn: là tỷ giá 
được dùng cho các giao dịch kỳ 
hạn, thời gian giữa ngày ký hợp 
đồng và ngày giao tiền thường kéo 
dài từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng 
hoặc 1 năm.

Căn cứ vào tính chất của tỷ 
giá:

- Tỷ giá danh nghĩa: là tỷ 
giá đo lường giá trị danh nghĩa của 
đồng tiền mà không phản ánh sức 
cạnh tranh của hang hóa trong nước 
trong trao đổi thương mại quốc tế.

- Tỷ giá thực tế: là tỷ giá 
danh nghĩa đã được điều chỉnh 
theo mức giá tương đối giữa các 
nước, có tính đến sức mua thực tế 
và quyết định tính cạnh tranh của 
hàng hóa quốc gia. 

Căn cứ vào hoạt động thanh 
toán ngoại thương:

- Tỷ giá xuất khẩu: là tỷ giá 
được tính bằng tỷ số của giá bán 
hang xuất khẩu theo điều kiện FOB 
bằng ngoại tệ với giá bán buôn xí 
nghiệp cộng thuế xuất khẩu bằng 

nội tệ.
- Tỷ giá nhập khẩu: là tỷ giá 

được tính bằng tỷ số giữa giá bán 
buôn hàng nhập khẩu tại cảng bằng 
nội tệ với giá nhập khẩu bằng ngoại 
tệ. Khái niệm tỷ giá xuất khẩu và 
tỷ giá nhập khẩu chính xác hơn 
chính là tỷ suất phí của hoạt động 
xuất khẩu và nhập khẩu. Để doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu có lãi thì bất 
đẳng thức sau phải được thỏa mãn: 
tỷ giá xuất khẩu < tỷ giá chính thức 
< tỷ giá nhập khẩu.

Căn cứ vào chế độ tỷ giá hối 
đoái:

- Tỷ giá hối đoái cố định 
(fixed exchange rate): là tỷ giá 
được nhà nước ấn định cố định 
trong tương quan giá cả giữa nội tệ 
và ngoại tệ.

- Tỷ giá thả nổi hoàn toàn 
(freely floating exchange rate): tỷ 
giá thả nổi hoàn toàn được xác lập 
hoàn toàn dựa trên cung cầu ngoại 
hối.

- Tỷ giá thả nổi có quản lý: 
là loại tỷ giá được ưa chuộng nhất, 
là sự kết hợp giữa tỷ giá cố định và 
tỷ giá thả nổi, nó khắc phục được 
các nhược điểm của cả hai loại tỷ 
giá trên.

Tác động của tỷ giá hối đoái 
đến hoạt động xuất khẩu

- Ảnh hưởng của biến động 
tỷ giá lên kim ngạch xuất khẩu: 
Khi tỷ giá đồng nội tăng lên, lượng 
ngoại tệ thu về từ hoạt động xuất 

khẩu sẽ giảm xuống, doanh thu từ 
hoạt động xuất khẩu tính ra đồng 
nội tệ bị thu hẹp, xuất khẩu không 
được khuyến khích hay xu thế 
chung thường gặp là một sự sút 
giảm trong hoạt động xuất khẩu. 
Nếu tỷ giá diễn biến tăng liên tục 
trong một thời gian dài, lợi nhuận 
các doanh nghiệp xuất khẩu giảm 
dần, lượng hàng xuất khẩu sản xuất 
ra cũng sẽ trở nên khan hiếm, kim 
ngạch xuất khẩu do vậy sẽ liên tiếp 
sụt giảm cho đến khi trở về 0. Vấn 
đề này ảnh hưởng xấu đối với kim 
ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, khi 
tỷ giá đồng nội tệ giảm xuống thì 
một tương lai tương sáng lại mở ra 
cho các nhà xuất khẩu, do lượng 
ngoại tệ thu về đổi ra được nhiều 
nội tệ hơn, kim ngạch xuất khẩu 
tăng lên, kích thích hoạt động xuất 
khẩu tăng trưởng và phát triển với 
điều kiện các chi phí đầu vào của 
sản xuất hàng xuất khẩu không 
tăng lên tương ứng.

- Ảnh hưởng của biến động 
tỷ giá lên cơ cấu hàng xuất khẩu: 
Đối với cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, 
các mặt hàng nông sản thô, sơ chế 
dường như nhạy cảm hơn đối với 
mọi biến động tăng, giảm của tỷ giá 
hối đoái so với các mặt hàng như 
máy móc, thiết bị toán bộ, xăng 
dầu,… Lý do được đưa ra nhằm 
giải thích cho vấn đề này đó là độ 
co giãn của các mặt hàng nông sản, 
thô, sơ chế đối với giá xuất khẩu 

Tỷ giá hối đoái là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng 
của mỗi quốc gia. Lịch sử phát triển và vai trò của tỷ giá hối đoái gắn 
liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế thế giới và quan 
hệ kinh tế quốc tế. Tỷ giá tác động hầu hết đến các mặt hoạt động của 
nền kinh tế như tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, tình trạng 
tài chính tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế, thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
và gián tiếp… Nhưng một trong những tác động nhanh chóng và rõ ràng 
nhất đó là tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu. Các quốc gia, trong đó 
có Việt Nam, luôn sử dụng tỷ giá như một công cụ hữu hiệu để điều chỉnh 
hoạt động xuất nhập khẩu của mình.

Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái 
đến hoạt động xuất - nhập khẩu ở Việt Nam

 ThS. Trần Thị Hồng Phương - Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội
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hoặc tỷ giá hối đoái áp dụng là rất 
cao, do đây là các mặt hàng có thể 
thay thế được trong khi độ co giãn 
của các mặt hàng máy móc, thiết 
bị toàn bộ, các mặt hàng không thể 
thay thế như xăng, dầu,… là rất 
thấp. Tỷ giá hối đoái tăng lên khiến 
giá hàng xuất khẩu bị đắt tương 
đối, các mặt hàng dễ bị thay thế là 
danh mục đầu tiên bị loại ra khỏi 
danh sách sử dụng của người tiêu 
dùng ngoại quốc và các mặt hàng 
này cũng sẽ mất dần trong cơ cấu 
các mặt hàng xuất khẩu. Trái lại, 
khi tỷ giá giảm, cơ cấu mặt hàng 
xuất khẩu có thể sẽ trở nên phong 
phú hơn do tính cạnh tranh về giá, 
sự tăng doanh thu xuất khẩu khiến 
các nhà xuất khẩu đa dạng hóa 
mặt hàng… Đối với các mặt hàng 
không thể thay thế như xăng dầu 
thì tỷ giá có tăng hay giảm cũng 
hầu như không ảnh hưởng gì mấy 
đến cơ cấu cũng như tỷ trọng các 
mặt hàng này.

- Ảnh hưởng của biến động 
tỷ giá lên tính cạnh tranh của xuất 
khẩu: Đối với cạnh tranh về giá 
hàng xuất khẩu, một sự tăng lên 
của tỷ giá nội tệ của nước này so 
với các đồng tiền nước khác sẽ 
khiến hàng hóa xuất khẩu nước này 
trở nên kém tính cạnh tranh do giá 
cả đắt hơn, ngược lại nếu giá đồng 
nội tệ giảm tức tỷ giá giảm sẽ khiến 
giá hàng xuất khẩu trở nên rẻ tương 
đối, tính cạnh tranh về giá tăng lên. 
Trong cùng một thị trường tiêu thụ 
nên chất lượng hàng hóa như nhau 
thì xu hướng chung, người tiêu 
dùng sẽ sử dụng sản phhaamr nào 
rẻ hơn. Và giả sử chi phí sản xuất 
tại các quốc gia quy về cùng một 
đồng tiền là ngang nhau thì nước 
nào có mức giảm tỷ giá đồng tiền 
nước mình so với giá bản tệ của 
thị trường tiêu thụ lớn hơn thì  tính 
cạnh tranh về giá của nước đó cao 
hơn, nước đó có cơ hội phát triển 
xuất khẩu nhiều hơn. 

Tóm lại, giá đồng nội tệ giảm 
có lợi cho xuất khẩu, giá đồng nội 
tệ tăng ngược lại sẽ gây bất lợi. Xu 
hướng này hầu như đúng đối với 
các quốc gia thực thi chế độ tỷ giá 
thả nổi hoặc thả nổi có quản lý, còn 

đối với các quốc gia theo chế độ 
tỷ giá cố định, việc giảm, tăng tỷ 
giá chính là giảm, tăng tỷ giá danh 
nghĩa, không phải tỷ giá thực, do 
đó nếu một sự giảm tỷ giá mà vẫn 
khiến tỷ giá danh nghĩa cao hơn tỷ 
giá thực thì đồng nội tệ vẫn bị xem 
là định giá cao hơn giá trị thực, tác 
dụng thúc đẩy xuất khẩu sẽ không 
nhiều.

Tác động của tỷ giá hối đoái 
đến hoạt động nhập khẩu

- Ảnh hưởng của biến động 
tỷ giá lên kim ngạch nhập khẩu: 
Trên phương diện kim ngạch nhập 
khẩu, xu hướng chung thường thấy 
là khi giá đồng nội tệ tăng hay tỷ 
giá nội tệ tăng, nhập khẩu sẽ được 
khuyến khích do giá nhập khẩu 
trở nên rẻ tương đối, chi phí nhập 
khầu giảm, lượng nhập khẩu tăng 
lên dẫn đến sự tăng lên trong kim 
ngạch nhập khẩu.Bên cạnh đó, khi 
tỷ giá giảm (đồng nội tệ giảm giá) 
sẽ gây bất lợi cho nhập khẩu, giá 
nhập khẩu trở nên đắt hơn, việc 
các nhà  nhập khẩu phải bỏ nhiều 
tiền hơn để mua một lượng ngoại 
tệ như cũ sẽ dẫn đến việc giảm lợi 
nhuận các nhà nhập khẩu. Một khi 
lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí, 
cầu nhập khẩu giảm xuống, do đó 
kim ngạch nhập khẩu giảm.

- Ảnh hưởng của biến động 
tỷ giá lên cơ cấu nhập khẩu: Trên 
phương diện cơ cấu nhập khẩu, tỷ 
giá hối đoái tăng sẽ khiến các nhà 
quản lý cân nhắc xem sẽ phải nhập 
khẩu những mặt hàng gì, những mặt 
hàng như nông sản có thể sẽ bị hạn 
chế, các mặt hàng như xăng, dầu, 
máy móc, thiết bị toàn bộ có thể sẽ 
chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục 
nhập khẩu, còn tỷ giá hối đoái giảm 
sẽ khiến cho các nhà quản lý cân 
nhắc cho chiều hướng ngược lại.

- Ảnh hưởng của biến động 
tỷ giá lên tính cạnh tranh của hàng 
nhập khẩu: Xét về tính cạnh tranh 
nhập khẩu, không một quốc gia nào 
muốn sản phẩm nhập khẩu lại có 
tính cạnh tranh cao hơn sản phẩm 
trong nước, khi tỷ giá tăng lên, sản 
phẩm nhập khẩu có lợi thế trong khi 
sản phẩm trong nước lại bất lợi về 
giá, khi tỷ giá giảm, cạnh tranh về 

giá của sản phẩm nhập khẩu không 
còn, việc tỷ giá giảm tương đương 
với việc đánh thuế lên hàng nhập 
khẩu do đó hàng nhập khẩu trở nên 
đắt hơn, nếu tình trạng này kéo dài, 
hàng hóa nhập khẩu từ thị trường 
này có thể được thay thế bằng hàng 
hóa thị trường khác hoặc sản phẩm 
trong nước.

Trong vòng 20 năm trở lại 
đây, sự phát triển của ngoại thương 
đã góp phần đưa nền kinh tế Việt 
Nam hội nhập sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới. Hoạt động xuất 
nhập khẩu đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ. Hoạt động xuất 
nhập khẩu tại Việt nam chịu tác 
động của tỷ giá hối đoái. Tỷ giá 
hối đoái tăng (trong điều kiện các 
yếu tố khác không đổi) sẽ làm xuất 
khẩu Việt Nam tăng. Và ngược lại 
việc tăng hay giảm tỷ giá hối đoái 
cũng không ảnh hưởng rõ ràng lắm 
đến nhập khẩu của Việt Nam. Tức 
là dù đồng Việt Nam có mất giá, 
người tiêu dùng phải bỏ nhiều tiền 
hơn để mua hàng nhập khẩu nhưng 
nhu cầu về các mặt hàng này vẫn 
luôn cao. Điều này phù hợp với 
cơ cấu xuất – nhập khẩu của Việt 
Nam: xuất hàng nông, lâm sản, 
khai khoáng và nhập hàng công 
nghiệp, tiêu dùng xa xỉ, nguyên – 
nhiên liệu. Dẫn đến khi tỷ giá hối 
đoái thay đổi nhóm hàng xuất khẩu 
ít chịu tác động tiêu cực hơn nhóm 
hàng nhập khẩu. 
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Nghiên cứu - Trao đổi

Theo Hiệp hội nhượng quyền 
thương mại quốc tế (The 
International Franchise 

Association – IFA): Nhượng 
quyền thương mại là “một quan hệ 
ổn định và liên tục, trong đó bên 
nhận quyền nhận được một đặc 
quyền thương mại được cấp phép 
bởi bên nhượng quyền để tiến hành 
hoạt động kinh doanh dưới cùng 
một thương hiệu với bên nhượng 
quyền  đồng thời với việc nhận 
được sự hỗ trợ của bên này. Đổi 
lại, bên nhận quyền trả một khoản 
phí được xem như là một sự trao 
đổi ngang giá với đặc quyền được 
hưởng từ bên nhượng quyền”.

Ở Việt Nam, hoạt động 
nhượng quyền thương mại đã được 
qui định cụ thể trong Luật thương 
mại 2005 như sau: Nhượng quyền 
thương mại là hoạt động thương 
mại, theo đó bên nhượng quyền 
cho phép và yêu cầu bên nhận 
quyền tự mình tiến hành việc mua 
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
theo các điều kiện sau đây:

1.  Việc mua bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ được tiến hành 
theo cách thức tổ chức kinh doanh 
do bên nhượng quyền quy định 
và được gắn với nhãn hiệu hàng 
hóa, tên thương mại, bí quyết kinh 
doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu 

tượng kinh doanh, quảng cáo của 
bên nhượng quyền;

2.  Bên nhượng quyền có 
quyền kiểm soát và trợ giúp cho 
bên nhận quyền trong việc điều 
hành công việc kinh doanh.”

Như vậy, mỗi quốc gia hoặc 
tổ chức đều có khái niệm riêng về 
nhượng quyền thương mại, nhưng 
đều thể hiện được những đặc điểm 
chung nhất của loại hình kinh 
doanh này.

* Lịch sử hình thành: Kinh 
doanh nhượng quyền đã xuất hiện 
vào khoảng thế kỷ 17-18 tại Châu 
Âu. Tuy nhiên, hoạt động nhượng 
quyền kinh doanh (hay nhượng 

Nhượng quyền thương mại ở Việt Nam:
 LỢI ÍCH - RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

 Nguyễn Bích Ngọc - Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

ề Ở

Hiện nay, hoạt động nhượng quyền thương mại đã ngày càng trở nên phổ biến. Ở khắp các 
tỉnh thành trên cả nước, đâu đâu cũng thấy có sự xuất hiện hoạt động kinh doanh theo 
mô hình nhượng quyền thương mại như chuỗi hàng ăn nhanh KFC, McDonald’s, Lotteria, 
Jollibee, trà sữa Dingtea, Toco Toco… . Sự xuất hiện ngày càng nhiều hoạt động nhượng 
quyền thương mại đã tạo thêm cơ hội, hướng đi cho những người có nhu cầu kinh doanh, 
muốn được kinh doanh và làm giàu.
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quyền thương mại) được chính 
thức thừa nhận và bước đầu phát 
triển là tại Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 
19, khi mà Nhà máy Singer (sản 
xuất máy khâu) ký kết hợp đồng 
nhượng quyền kinh doanh đầu tiên 
cho đối tác của mình.

Kể từ sau năm 1945 (khi Thế 
Chiến II kết thúc), nhượng quyền 
thương mại thực sự phát triển 
mạnh, bùng phát với sự ra đời của 
hàng loạt hệ thống nhà hàng, khách 
sạn… có sự đồng nhất về cơ sở hạ 
tầng, thương hiệu, sự phục vụ. 
Từ những năm 60, nhượng quyền 
thương mại trở thành phương thức 
kinh doanh thịnh hành, thành công 
tại rất nhiều nước như Mỹ, Anh, 
Pháp,... Sự lớn mạnh của những 
tập đoàn xuyên quốc gia của 
Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu 
trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn 
nhanh, khách sạn-nhà hàng đã góp 
phần “truyền bá” và phát triển mô 
hình nhượng quyền thương mại 
trên khắp thế giới. Ngày nay, hoạt 
động nhượng quyền thương mại đã 
có mặt tại hơn 150 quốc gia trên 
thế giới.

 Để có những bước phát triển 
mạnh mẽ như vậy, mô hình kinh 
doanh nhượng quyền thương mại 
thực sự đem lại giá trị, lợi ích to 
lớn và được chính phủ các nước 
khuyến khích phát triển. Hoa Kỳ là 
quốc gia đầu tiên luật hoá nhượng 
quyền thương mại và có các chính 
sách ưu đãi cho những cá nhân, 
doanh nghiệp kinh doanh theo 
phương thức này. Chính phủ các 
nước khác như Anh, Pháp, Đức, 
Nhật, Ý... cũng ban hành các chính 
sách thúc đẩy, phát triển hoạt động 
nhượng quyền thương mại và hỗ 
trợ cho doanh nghiệp trong việc 
bán quyền ra nước ngoài. 

 Trong thời kỳ hội nhập 
hiện nay, hoạt động nhượng quyền 
thương mại đã trở nên phổ biến 
hơn bao giờ hết. Các thương vụ 
nhượng quyền ở khắp nơi trên thế 
giới đã tạo ra hàng chục triệu việc 
làm và đạt doanh thu hàng ngàn tỷ 
USD. Thị trường Việt Nam đã xuất 
hiện nhiều thương hiệu nổi tiếng 
trên thế giới như: KFC, Lotteria, 

Lee’s Sandwiches, Jollibee, BBQ, 
Pizza Hut, Bud San Francisco… 
Tất cả đều thông qua hình thức 
nhượng quyền thương mại.

* Lợi ích và rủi ro mà nhượng 
quyền thương mại đem lại

Kinh doanh theo hình thức 
nhượng quyền thương mại đã 
tồn tại tương đối lâu đời ở nhiều 
nước trên thế giới. Tuy nhiên, tại 
Việt Nam, hình thức này chỉ mới 
bước đầu nở rộ trong thời gian 
mấy năm trở lại đây và đang được 
nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử 
dụng trong các chiến lược mở 
rộng quy mô hoạt động của mình. 
Vậy nhưng, không phải mọi doanh 
nghiệp đều triển khai thành công 
mô hình này và đã có những tên 
tuổi, nhãn hiệu gặp thất bại. Vậy 
thì, lợi ích và rủi ro mà doanh 
nghiệp gặp phải khi triển khai theo 
mô hình kinh doanh này là gì?

a) Đối với bên nhượng quyền
+ Lợi ích:
- Doanh nghiệp thu được một 

nguồn thu tương đối ổn định từ 
khoản phí gia nhập (phí nhượng 
quyền) và phần trăm doanh thu 
hàng năm hoặc một khoản xác 
định từ phía các bên nhận nhượng 
quyền để tư vấn hay hỗ trợ cho họ.

- Với mạng lưới trải rộng các 
bên nhận nhượng quyền, doanh 
nghiệp có thể thâm nhập và thăm 
dò hiệu quả đầu tư trên các thị 
trường mới một cách nhanh chóng 
với chi phí rủi ro thấp nhất.

- Doanh nghiệp nhượng 
quyền không phải tốn chi phí để 
duy trì và quản lý một bộ máy 
sản xuất kinh doanh khổng lồ và 
không phải đối mặt với các vấn đề 
về cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy 
móc và những xung đột về văn hoá 
tại quốc gia sở tại.

+ Rủi ro
- Nếu doanh nghiệp nhượng 

quyền không kiểm soát chặt chẽ 
hoạt động kinh doanh của hệ 
thống các bên nhận nhượng quyền 
thì có thể uy tín và thương hiệu 
của doanh nghiệp đó sẽ bị tổn hại 
nghiêm trọng và buộc phải đối mặt 
với nguy cơ bị mất thị trường.

- Bên nhượng quyền gặp phải 

rủi ro khi bên nhận nhượng quyền 
trở thành đối thủ cạnh tranh trực 
tiếp của mình ngay trên một thị 
trường thứ ba khác

b) Đối với bên nhận nhượng 
quyền

+ Lợi ích
- Không phải mất nhiều tiền 

bạc, thời gian, tâm trí để xây dựng 
thương hiệu.

- Giảm thiểu rủi ro đầu tư do 
doanh nghiệp mua lại công nghệ 
kinh doanh, được đào tạo bài bản, 
được nhận bí quyết kinh doanh từ 
bên giao và thực hiện theo hình 
mẫu thành công có sẵn.

- Bên nhận nhượng quyền có 
thể tận dụng và phát huy những 
lợi thế kinh doanh từ phương pháp 
quản lý, thương hiệu, công nghệ 
sản xuất… đã được bên nhượng 
quyền tạo lập, hoàn thiện trong 
nhiều năm để nhanh chóng xâm 
nhập và tạo dựng chỗ đứng vững 
chắc của mình trên thị trường

+ Rủi ro
- Doanh nghiệp nhận nhượng 

quyền phải chấp nhận sự kiểm soát 
tương đối chặt chẽ của bên nhượng 
quyền đối với một số vấn đề trong 
hoạt động kinh doanh của mình

- Bên nhượng quyền có quyền 
đơn phương chấm dứt hợp đồng và 
yêu cầu bên nhận nhượng quyền 
ngay lập tức chấm dứt toàn bộ hoạt 
động kinh doanh dưới nhãn hiệu 
hoặc mô hình kinh doanh đã được 
nhượng quyền trước đó nếu bên 
nhận nhượng quyền không đáp 
ứng được một số điều kiện nhất 
định do bên nhượng quyền đưa ra. 

Như vậy, dù là bên nhượng 
quyền hay bên nhận nhượng 
quyền, các doanh nghiệp cũng sẽ 
gặp rủi ro, đồng thời cũng sẽ có 
được những lợi ích nhất định. Bởi 
thế, khi nhượng quyền thương 
mại, các doanh nghiệp cần phải 
xem xét và nghiên cứu hết sức kỹ 
lưỡng đối với một số vấn đề và 
điều khoản quan trọng để đảm bảo 
tối đa sự linh hoạt và lợi ích trong 
hoạt động kinh doanh của mình. 
Thông thường, trong trường hợp 
này, các doanh nghiệp nên tìm đến 
sự hỗ trợ của một bên tư vấn pháp 
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lý độc lập để tránh những bất lợi 
không đáng có xảy ra.

* Giải pháp phát triển mô 
hình kinh doanh nhượng quyền 
thương mại

Nhượng quyền được coi là 
cách dễ nhất và là con đường ngắn 
nhất để xuất khẩu một thương hiệu 
Việt ra nước ngoài. Điều này không 
những có giá trị đối với một doanh 
nghiệp mà còn là đóng góp lớn cho 
sự phát triển kinh tế của đất nước. 
Trung Nguyên có thể coi là hình 
mẫu tiên phong tại Việt Nam khi 
áp dụng hình thức kinh doanh này 
bằng cách phát triển hệ thống đại 
lý của mình theo hình thức nhượng 
quyền. Đến nay, doanh nghiệp này 
không những đã mở rộng chuỗi 
cửa hàng của mình trên khắp cả 
nước mà còn mở rộng sang một 
số nước, như: Nhật Bản, Thái Lan, 
Trung Quốc, Singapore…Tiếp 
theo là Phở 24, Kinh Đô bakery, 
thời trang Ninomax, Foci, giày 
dép T&T... 

Nhượng quyền đã được 
chứng thực là mô hình phát triển 
thành công nhất trong vòng 100 
năm qua, đưa những doanh nghiệp 
tư nhân nhỏ bé của phương Tây 
như MC Donld’s, Domino’s Pizza 
hay Circle K thành những thương 
hiệu có tiếng tăm trên thế giới. 
Có một thực tế là tính đến giữa 
năm 2016, Việt Nam đã đón nhận 
khoảng 150 thương hiệu đến từ 
các quốc gia đăng ký nhượng 
quyền thương hiệu nhưng chỉ có 
7 thương hiệu của Việt Nam đăng 
ký nhượng quyền thương hiệu ra 
nước ngoài ở lĩnh vực cà phê, thời 
trang như: Trung Nguyên, T&T, 
Phở 24.... Điều này cho thấy hoạt 
động nhượng quyền thương mại 
trong thời gian qua chưa thực sự 
hiệu quả bởi môi trường pháp 
lý chậm chễ và chưa hoàn thiện, 
thiếu đồng bộ, các DN thiếu vốn, 
thiếu trình độ quản lý và kiểm soát, 
chưa chuẩn hóa được quy trình và 
thương hiệu.

Vậy, vấn đề cần đặt ra ở đây 
là: để mô hình kinh doanh này 
hoạt động có hiệu quả ở Việt nam, 
cần những điều gì??? Có thể đề 

cập đến một số kiến nghị và giải 
pháp như sau: 

- Thành lập một tổ chức 
chuyên sâu nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp và phát triển nhượng quyền 
thương mại như Hiệp hội nhượng 
quyền thương mại Việt nam, trung 
tâm tư vấn- hỗ trợ nhượng quyền 
thương mại,… 

- Đưa những kiến thức về 
nhượng quyền thương mại vào 
các trường đại học để phổ cập 
kiến thức cho sinh viên kinh tế và 
khuyến khích các chương trình hội 
thảo về nhượng quyền nhằm giúp 
cho doanh nghiệp Việt Nam hiểu 
và quan tâm đúng mức cũng như 
có sự hỗ trợ kịp thời.

- Để thúc đẩy mô hình 
nhượng quyền thương mại, chính 
phủ cần phải có những chính sách 
ưu đãi, ngân sách trợ giúp phát 
triển bước đầu nhằm đảm bảo và 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
mạnh dạn hơn trong việc áp dụng 
và triển khai mô hình này. Thông 
qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong 
nước tạo dựng thương hiệu và thị 
trường ra bên ngoài. 

- Riêng với các doanh 
nghiệp, cần xác định cho hệ thống 
của mình: thương hiệu, sản phẩm, 
mô hình, … và hồ sơ nhượng 
quyền thật rõ ràng và chi tiết để 
xây dựng được chất lượng chuyển 
giao tối ưu và chủ động cho các 
nhà nhượng quyền trong tương lai.

- Đào tạo liên tục: nhằm 
đưa các triết lý kinh doanh từ nhà 
nhượng quyền đến nhà nhận quyền 
một cách đầy đủ và trọn vẹn. Từ 
đó mà mọi hành vi, qui trình, qui 
định, phương pháp kinh doanh… 
tại các đại lý nhượng quyền mới 
thực sự qui chuẩn. 

-  Cần xây dựng một văn hóa 
trung thực và cam kết đối với hệ 
thống nhượng quyền của mình. 
Bởi sự không rõ ràng trong việc 
xây dựng hệ thống sẽ ảnh hưởng 
đến sự cam kết, niềm tin của nhà 
nhận quyền đối với nhà nhượng 
quyền. Đây được coi là điều kiện 
tiên quyết cho sự phát triển bền 
vững của một hệ thống trong điều 
kiện cạnh tranh như hiện nay.

-  Chia sẻ thành công và cả 
những khó khăn với nhà nhận 
quyền để tạo thành một sự liên 
kết vững chắc. Vì một hệ thống có 
thể thành công ở một địa phương 
nhưng chưa chắc đã thành công ở 
khắp mọi nơi. Việc chia sẻ đối với 
nhà nhận quyền sẽ đem lại niềm 
tin cho nhà nhận quyền và giúp 
nhà nhượng quyền tìm ra được 
những khiếm khuyết của hệ thống 
để cải tiến .

Kết luận: Có thể thấy, việc 
mua nhượng quyền có sức hấp 
dẫn rất lớn đối với cả bên nhượng 
quyền và bên nhận nhượng quyền. 
Tuy nhiên, để đưa thương hiệu ở 
nước ngoài vào hoạt động tại thị 
trường Việt Nam và đưa thương 
hiệu Việt vươn tầm thế giới là việc 
không đơn giản. Việc bê nguyên 
mô hình rồi áp dụng tại một đất 
nước khác có thể sẽ mang đến 
kết quả không như kỳ vọng. Nói 
chung, chỉ có thể áp dụng nguyên 
mẫu đối với những thương hiệu 
thật phổ biến trên khắp thế giới, 
còn thương hiệu chỉ được nhận biết 
tại một khu vực thì lại khác. Cần 
xây dựng chiến lược mua nhượng 
quyền, chiến lược kinh doanh cụ 
thể, phù hợp với thị trường thì mới 
có thể thành công.
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Kế hoạch tài chính được hiểu 
là bản tổng hợp dự kiến 
trước nhu cầu tài chính cho 

các mặt hoạt động của DN trong 
tương lai. Có thể nói, việc hoạch 
định kế hoạch tài chính trong DN 
xét về nội dung cơ bản chính là lên 
được báo cáo kết quả kinh doanh 
dự kiến, thiết lập được bảng cân 
đối kế toán dự kiến và báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ dự kiến.

Đối với DN việc lập kế hoạch 
tài chính một cách chính xác đóng 
vai trò vô cùng quan trọng:

Thứ nhất, giúp DN có cơ sở 
tổ chức huy động vốn một cách chủ 
động, đáng ứng được nhu cầu vốn 
của DN. Việc trả lời được câu hỏi 
cần bao nhiêu vốn? huy động vốn 
từ nguồn nào? Là bài toán bức thiết với DN, DN chỉ có 
thể huy động đầy đủ, kịp thời vốn phục vụ kinh doanh 
khi có kế hoạch trước và số liệu nhu cầu vốn chính xác.

Thứ hai, đánh giá tác động tổng thể của các yếu tố 
tới hoạt động của DN. Để xây dựng được kế hoạch tài 
chính nhất thiết DN cần sự tương tác giữa các bộ phận 

trong DN, phân tích các nhân tố tác 
động tới hoạt động kinh doanh của 
DN, nhận định chiều hướng, mức 
độ tác động của các yếu tố làm cơ 
sở xây dựng kế hoạch phù hợp với 
thực tế. 

Thứ ba, lập kế hoạch tài chính 
là công cụ để DN kiểm tra giám sát 
hoạt động kinh doanh của DN. Kế 
hoạch tài chính thường được xây 
dựng dựa trên cơ sở các định mức, 
các chỉ tiêu tài chính đặc trưng 
của DN trong quá khứ có tính đến 
những yếu tố tác động, do vậy việc 
xây dựng kế hoạch tài chính là cơ 
sở để đánh giá, kiểm tra, giám sát 
hoạt động kinh doanh, điều hành 
của DN.

Như vậy, có thể nói việc lập 
kế hoạch tài chính phù hợp là một 
bước quan trọng trong quản trị rủi 
ro tài chính của DN bởi quá trình lập 
kế hoạch tài chính đòi hỏi DN tính 
tới tác động của các yếu tố tới hoạt 
động kinh doanh của DN, chủ động 
xây dựng các phương án về huy 
động vốn, sử dụng vốn, điều chỉnh 

kế hoạch kinh doanh, chính sách tài chính cho phù hợp 
với môi trường, nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của 
DN. 

Với cách tiếp cận “quản trị rủi ro tài chính là thiết 
lập một quy trình nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát 
các rủi ro tài chính cũng như tác động của rủi ro đó tới 

 ThS Lưu Hữu Đức
Học viện Tài chính

Cần giám sát chặt chẽ quá trình 
lập kế hoạch tài chính để 
tăng cường quản trị rủi ro

Lập kế hoạch tài chính là nội dung 
quan trọng trong hoạt động quản 
trị tài chính trong doanh nghiệp 
(DN). Kế hoạch tài chính được 
lập dựa trên nhận diện những yếu 
tố tác động tới hoạt động kinh 
doanh của DN, đánh giá mức độ 
tác động của các yếu tố đó làm 
tiền đề lập các báo cáo tài chính 
dự kiến cho DN. Quy trình, kế quả 
của hoạt động lập kế hoạch kinh 
doanh gắn với hoạt động nhận 
diện, đo lường, đánh giá rủi ro tài 
chính của DN. 
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mục tiêu hoạt động của DN”, thì các 
bước đi, kết quả của lập kế hoạch 
tài chính đối với DN là cơ sở quan 
trọng trong nhận diện, đo lường và 
đánh giá rủi ro nói chung, rủi ro tài 
chính nói riêng đối với DN.

 Khảo sát 47 CTCP xây 
dựng niêm yết giai đoạn 2009 - 
2015, thu thập thông tin về kế hoạch 
kinh doanh và thực tế kết quả kinh 
doanh của DN trong cùng giai đoạn 
ở hai chỉ tiêu cơ bản là doanh thu và 
lợi nhuận sau thuế nhận thấy:

 Về kế hoạch doanh thu, là 
chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch kinh 
doanh của DN, là “xương sống” cho 
bản kế hoạch kinh doanh của DN, 
nhưng chênh lệch doanh thu kế 
hoạch và doanh thu thực hiện qua 
các năm từ 2010 - 2015 là rất lớn. 
Mức giao động +- 10% chiếm tỷ 
trọng khá nhỏ, phần lớn là trên 10% 
như năm 2010, 2011 chênh lệch 
doanh thu thực hiện so với kế hoạch 
71,3% các DN lệch trên 10%, năm 
2012, 2013, 2014 chiều hướng còn 
tăng lên, cá biệt năm 2015 còn lên 
tới 81,8%. Không những thế số DN 
mức biến động cao hớn 50% chiếm 
tỷ lệ cũng rất cao, năm 2010 là 
21,6%, năm 2014 còn lên tới 32,6%, 
năm 2015 có giảm nhưng cũng lên 
tới 18,2%.  

 Về kế hoạch lợi nhuận sau 
thuế, trên cơ sở doanh thu, hệ thống 
định mức cũng như dữ liệu quá khứ 
các DN xây dựng kế hoạch lợi nhuận 
sau thuế hàng năm. Tuy nhiên, cũng 
giống như thực trạng xây dựng kế 
hoạch doanh thu của 47 CTCP xây 
dựng niêm yết trong mẫu chọn, lợi 
nhuận sau thuế dự kiến chênh lệch 
rất lớn so với thực tế thực hiện, phần 
lớn theo chiều hướng giảm mạnh so 
với dự kiến. Cụ thể, nhóm có biên 
độ biến động +- 10% năm 2010 
chỉ 14,3%, cao nhất là năm 2011 
đạt 52,2%, nhưng các năm 2012, 
2013, 2014, 2015 đều khá thấp. Cá 
biệt, nhóm có sự giao động giữa 
lợi nhuận sau thế thực tế so với kế 
hoạch trên 50% chiếm tỷ trọng rất 
cao qua các năm. Năm 2010 chiếm 
42,9%, 2012 chiếm 46,4%, năm 
2013 lên tới 58,8% năm 2014, 2015 
giảm nhẹ nhưng cũng chiếm 33,3%. 

 Đánh giá thực trạng xác 
định kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 
sau thuế của các CTCP xây dựng 
niêm yết trong mẫu chọn nói riêng, 
lập kế hoạch tài chính của các CTCP 
xây dựng niêm yết nói chung còn 
nhiều hạn chế, dẫn tới gia tăng nguy 
cơ rủi ro tài chính cho DN. Nguyên 
nhân của hạn chế trong lập kế hoạch 
tài chính của các đơn vị do:

 Một là, việc lập kế hoạch 
tài chính còn dựa trên các ước tình 
tài chính đơn giản, chưa đánh giá 
đầy đủ các yếu tố tác động tới hoạt 
động kinh doanh của DN cũng như 
sự biến động của các biến số trong 
giả định của DN.

Hai là, nhiều DN kinh doanh 
ở nhiều ngành nghề khác nhau, do 
vậy việc lập kế hoạch kinh doanh 
dựa trên một lĩnh vực, ngành nghề 
quy đổi cho cả hoạt động của DN tỏ 
ra thiếu chính xác.

Ba la, trước áp lực của cổ đông 
về giá cổ phiếu, mâu thuẫn lợi ích 
của ban điều hành và hội đồng quản 
trị về mức thưởng ban điều hành 
cũng là những yếu tố khiến người 
lập kế hoạch phải điều chỉnh kế 
hoạch theo ý muốn chủ quan của 
nhà quản trị.

Việc lập kế hoạch tài chính 
không chính xác kéo theo đó là sự 
không chính xác trong xác định nhu 
cầu vốn, bố trí nguồn lực vào các 
hoạt động kinh doanh của DN, sai 
lệch trong nhận diện các nguy cơ, 
các rủi ro tài chính tác động tới DN 
dẫn tới tác động tiêu cực tới mục 
tiêu hoạt động của DN, gia tăng rủi 
ro tài chính cho DN. Như vậy, nhu 
cầu bức thiết của các CTCP xây 
dựng niêm yết trong mẫu chọn nói 
riêng, các công ty nói chung là tăng 
cường tính chính xác trong hoạt 
động hoạch định kế hoạch tài chính 
của DN.

Từ đó, tác giả đề xuất các 
nhóm giải pháp tăng cường tính 
chính xác trong lập kế hoạch tài 
chính như sau:

Một là, Lập kế hoạch tài chính 
cho DN cần dựa trên thông tin thu 
thập đáng tin cậy về tốc độ tăng 
trưởng của ngành, đây là cơ sở để 
xây dựng tốc độ tăng trưởng cá biệt 

của DN.
Hai là, Kế hoạch kinh doanh 

cần chi tiết, cụ thể ở các chỉ tiêu, 
dựa trên cơ sở hệ thống định mức 
chi phí, kế hoạch doanh thu chi tiết 
và sát thực. Đặc biệt với các công ty 
xây dựng tiến độ, quy mô các dự án 
thực hiện thường khá rõ do vậy cần 
bán sát để có kết quả chính xác nhất.

Ba là, lập kế hoạch kinh doanh 
đối với những DN có nhiều ngành 
nghề kinh doanh cần lập riêng cho 
từng ngành bởi tốc độ tăng trưởng 
của mỗi ngành khác nhau là khác 
nhau.

Bốn là, lập kế hoạch tài chính 
cần giám sát chặt chẽ, tránh xung 
đột lợi ích của Ban điều hành với 
kế hoạch tăng trưởng của công ty, 
bởi nhiều công ty đặt kế hoạch kinh 
doanh ở mức thấp, rồi thưởng ban 
điều hành khi vượt kế hoạch kinh 
doanh. Khi đó vì lợi ích cá nhân nhà 
quản trị có thể điều chỉnh giảm kế 
hoạch với kỳ vọng nhận thưởng của 
kỳ. Hoặc ngược lại, để tăng tính hấp 
dẫn của cổ phiếu công ty nhiều nhà 
quản trị đưa ra kế hoạch kinh doanh 
ở mức rất cao. Ở cả hai hướng đều 
cần sự giám sát chặt chẽ quá trình 
và kết quả lập kế hoạch kinh doanh, 
đảm bảo tính phù hợp, chính xác của 
kế hoạch. 
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Triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp

Để đạt được kết quả thu 
NSNN năm 2017, ngành Thuế đã 
triển khai thực hiện tốt các chức 
năng quản lý thuế, trong đó chú 
trọng thanh tra, kiểm tra chống 
thất thu, kiểm soát việc hoàn thuế 
GTGT theo đúng quy định, tăng 
cường đôn đốc thu hồi nợ đọng 
và tiếp tục đẩy mạnh công tác 
cải cách thủ tục hành chính, tháo 
gỡ khó khăn và đồng hành cùng 
DN giúp huy động kịp thời các 
nguồn thu cho NSNN. Theo đó, đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
phổ biến các chính sách thuế và 
quản lý thuế mới đến người nộp 
thuế(NNT), đặc biệt là những 
nội dung về cải cách thủ tục hành 
chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 
DN, tạo thuận lợi cho NNT. Thực 
hiện tuyên truyền hỗ trợ NNT và 
cộng đồng xã hội qua nhiều hình 
thức: Báo hình, báo viết, tổ chức 
các hội nghị đối thoại với các DN, 
tư vấn trực tiếp, thường xuyên cập 
nhật tin, bài trên các trang thông 
tin điện tử... Tổ chức các tuần lễ 
lắng nghe ý kiến NNT; hội thảo, 
hội nghị để trao đổi, tiếp nhận 
những thông tin phản hồi từ NNT, 
tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, 

khó khăn. Kết quả, đã giải đáp tại 
cơ quan thuế cho hơn 295 ngàn 
lượt vướng mắc cho NNT bằng 
nhiều hình thức khác nhau (hướng 
dẫn trực tiếp, giải đáp qua điện 
thoại, email, giải đáp bằng văn 
bản); Tổ chức 1.420 buổi đối thoại 
cho hơn 98.000 lượt DN tham dự; 
Số bài viết tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
hơn 50 ngàn bài viết trên các báo 
giấy, báo mạng...

Đi liền với đó là, tăng cường 
công tác quản lý kê khai, kế toán 
thuế và kiểm soát chặt chẽ việc 
hoàn thuế GTGT. Thường xuyên 
rà soát, nắm bắt kịp thời và sát đối 
tượng quản lý thông qua việc đẩy 
mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số 
thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt 
kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa 
vào diện theo dõi, quản lý thuế. 
Năm 2017, toàn quốc có 126.739 
DN thành lập mới (tăng hơn 19.000 
DN so với năm 2016); có 67.626 
DN chấm dứt kinh doanh; có 
21.978 DN tạm ngừng kinh doanh; 
16.412 DN khôi phục kinh doanh. 
Lũy kế đến 20/12/2017, toàn quốc 
có 639.104 DN đang hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tăng 71.338 
DN so với thời điểm 31/12/2016. 
Đồng thời quản lý chặt chẽ công 

tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, 
tập trung kiểm tra các tờ khai có 
sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh 
doanh có dấu hiệu kê khai không 
đủ thuế. Kịp thời rà soát tình hình 
tạm nộp thuế TNDN và lợi nhuận 
hàng quý, để đôn đốc các DN nộp 
sát số thuế TNDN theo kết quả sản 
xuất kinh doanh hàng quý. Thực 
hiện ấn định thuế đối với người 
nộp thuế vi phạm pháp luật về 
thuế theo đúng quy định của Luật 
Quản lý thuế, góp phần tăng thu 
cho NSNN.

Tăng cường công tác quản lý 
hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số 
chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc 
hoàn thuế đúng đối tượng, theo 
đúng chính sách pháp luật của Nhà 
nước. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản 
lý hoàn thuế. Thực hiện phân tích 
thông tin về hoàn thuế, khai thuế 
để lựa chọn những đối tượng có 
dấu hiệu rủi ro trong hoàn thuế 
để bổ sung vào kế hoạch kiểm 
tra, thanh tra sau hoàn thuế. Phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm đối với các hành vi gian 
lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế 
GTGT, kiên quyết xử lý, thu hồi 
đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian 

Một số giải pháp tăng cường quản lý, 
chống thất thu NSNN năm 2018

 ThS. Nguyễn Thanh Huyền 

Năm 2017- năm đầu tiên của giai đoạn ổn định NSNN 2017-2020, do vậy ngay từ đầu năm, 
cơ quan thuế các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản 
lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, gắn với đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong đó tập trung rà soát quy 
trình, quy chế, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng 
mắc cho người nộp thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường quản lý, hạn 
chế nợ đọng thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác 
tăng thêm nguồn thu cho NSNN. Nhờ vây, thực hiện thu năm 2017 do cơ quan thuế quản 
lý đạt 1.001.600 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các 
DN), bằng 103,4% dự toán, bằng 109,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 
50.000 tỷ đồng, bằng 130,5% dự toán, bằng 124,4% cùng kỳ. Thu nội địa đạt 951.600 tỷ 
đồng, bằng 102,3% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ.
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lận vào NSNN.
Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra chống thất thu đảm 
bảo lành mạnh hoá môi trường 
kinh doanh và nâng cao tính tuân 
thủ pháp luật của NNT. Ngay từ 
đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã 
lập và giao chỉ tiêu kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra cho Cục Thuế các địa 
phương (phấn đấu thanh tra, kiểm 
tra đạt tối thiểu 18% số DN đang 
quản lý). Thường xuyên nắm bắt, 
hỗ trợ và xử lý kịp thời, đảm bảo 
cơ quan thuế các cấp triển khai 
đồng bộ, đầy đủ về công tác thanh 
tra, kiểm tra. Đồng thời, tổ chức 
sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực 
để tập trung tối đa cho công tác 
thanh tra, kiểm tra thuế. Công tác 
thanh tra, kiểm tra tập trung vào 
những DN có rủi ro cao về thuế, 
hoàn thuế, về sử dụng hóa đơn, 
chứng từ bất hợp pháp, về ưu đãi 
thuế, các DN có dấu hiệu chuyển 
giá, các DN giao dịch qua ngân 
hàng có dấu hiệu đáng ngờ... Kết 
quả, tính đến ngày 25/12/2017, 
cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 
97.233 cuộc thanh tra, kiểm tra, 
đạt 107,06% kế hoạch năm 2017; 
với tổng số thuế tăng thu qua thanh 
tra, kiểm tra là 17.960,64 tỷ đồng; 
giảm khấu trừ là 1.632,2 tỷ đồng; 
giảm lỗ là 34.117,98 tỷ đồng; số 
tiền thuế nộp vào ngân sách là 
14.374,81 tỷ đồng đạt 80,04% số 
thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm 
tra. Trong đó, đã tiến hành thanh 
tra, kiểm tra được 364 DN có hoạt 
động giao dịch liên kết; truy thu, 

truy hoàn và phạt 1.306,92 tỷ 
đồng; giảm lỗ 6.022,77 tỷ đồng; 
điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 
2.798,15 tỷ đồng.

Đặc biệt là tăng cường việc 
quản lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm 
bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế 
vào NSNN. Các biện pháp quản 
lý nợ thuế đã được ngành Thuế 
triển khai thực hiện từ đầu năm tập 
trung vào các nội dung: Tiếp tục 
giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế, 
chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng 
từng tháng tới từng đồng chí Lãnh 
đạo Cục Thuế, Trưởng phòng, 
Chi cục trưởng, Đội trưởng, từng 
cán bộ; Đẩy mạnh việc phối hợp 
giữa bộ phận quản lý nợ với các 
bộ phận thực hiện các chức năng 
khác như kê khai, thanh tra, kiểm 
tra thuế; Phối hợp với NNT, Ngân 
hàng thương mại, Tổ chức tín 
dụng, Kho bạc Nhà nước, cơ quan 
kế hoạch đầu tư... thực hiện nhiệm 
vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào 
NSNN; Tăng cường thực hiện việc 
cưỡng chế đối với các trường hợp 
phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng 
quy định của pháp luật...Kết quả 
là, 11 tháng đầu năm 2017, đôn đốc 
thu nợ đọng được 39.871 tỷ đồng, 
đạt tỷ lệ 81,7% số tiền thuế nợ 
tại thời điểm 31/12/2016 chuyển 
sang năm 2017, trong đó thu bằng 
biện pháp đôn đốc nợ là 27.484 
tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng 
chế nợ là 12.387 tỷ đồng. Tổng 
số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 
30/11/2017 là 74.912 tỷ đồng, so 
với 31/12/2016 tăng 689 tỷ đồng 

(+0,9%): Tiền nợ thuế có khả năng 
thu là 28.066 tỷ đồng, giảm 2.768 
tỷ đồng so với 31/12/2016; Tiền 
phạt vi hành chính về thuế và tiền 
chậm nộp là 17.289 tỷ đồng, giảm 
649 tỷ đồng so với 31/12/2016; 
Tiền thuế nợ của NNT đã chết, mất 
tích, mất năng lực hành vi dân sự, 
liên quan đến trách nhiệm hình sự, 
đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ 
và bỏ địa chỉ kinh doanh (không 
có khả năng thu hồi) là 29.558 tỷ 
đồng, tăng 4.106 tỷ đồng so với 
31/12/2016.

Một số giải pháp quản lý 
thu, khai thác tăng thu, chống 
thất thu NSNN năm 2018.

Để đảm bảo hoàn thành 
nhiệm vụ thu năm 2018, bám sát 
sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài 
chính, cơ quan Thuế các cấp cần 
triển khai quyết liệt các biện pháp 
quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ 
nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, 
tăng cường chống thất thu thuế, 
khai thác tăng thêm nguồn thu cho 
NSNN, trong đó tập trung các giải 
pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính về 
thuế, góp phần thúc đẩy phát triển 
sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi 
trường đầu tư; tập trung tháo gỡ, 
giải quyết kịp thời khó khăn, vướng 
mắc cho DN, cải thiện môi trường 
kinh doanh, tạo điều kiện để các 
DN phát triển ổn định, vững chắc, 
thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực 
sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, 
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lâu dài cho NSNN. Đẩy mạnh việc 
triển khai nộp thuế điện tử bao 
gồm nộp qua Cổng thông tin điện 
tử của cơ quan thuế và các kênh 
điện tử do các ngân hàng thương 
mại cung cấp. Tiếp tục phối hợp 
với các đơn vị chức năng có liên 
quan để thực hiện thu lệ phí trước 
bạ ô tô, xe máy, thu thuế TNCN 
đối với chuyển nhượng bất động 
sản bằng phương thức điện tử; 
triển khai thực hiện áp dụng hóa 
đơn điện tử. 

Thứ hai, rà soát, triển khai 
giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu cho 
các Cục Thuế phù hợp với thực tế 
tại các địa bàn, đảm bảo thu NS 
tăng tối thiểu 3% so với dự toán 
pháp lệnh. Theo dõi chặt chẽ tiến 
độ thu ngân sách, đánh giá, phân 
tích cụ thể từng địa bàn thu, từng 
khu vực thu, từng sắc thuế và có 
phương án chỉ đạo, điều hành thu 
kịp thời, dự báo thu hàng tháng, 
hàng quý sát đúng với thực tế phát 
sinh. Bên cạnh đó, xác định chính 
xác những nguồn thu còn tiềm 
năng, các lĩnh vực, loại thuế còn 
thất thu để kịp thời đề xuất các giải 
pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị 
với UBND chỉ đạo các ngành, các 
cấp ở địa phương cùng phối hợp 
với cơ quan thuế để quản lý thu, 
đẩy mạnh các biện pháp chống 
thất thu ngân sách.

Thứ ba là, tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền chính 
sách thuế, thủ tục hành chính thuế 
ở tất cả các khâu, các bộ phận, 
các lĩnh vực thông qua việc đổi 
mới phương thức, phát triển đa 
dạng, phong phú các hình thức 
tuyên truyền. Tuyên dương kịp 
thời thành tích của các tổ chức, cá 
nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa 
vụ nộp thuế, có đóng góp số thu 
lớn cho NSNN. Đăng tải kịp thời 
các hướng dẫn về nội dung sửa 
đổi trong các chính sách thuế mới 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Công khai tại trụ sở cơ quan 
thuế các cấp, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, trang thông tin 
điện tử ngành thuế các quy trình 
nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục 
hành chính thuế để NNT nắm bắt 

kịp thời về chính sách thuế, thủ tục 
hành chính thuế và giám sát việc 
thực thi pháp luật của công chức 
thuế. Tiếp tục rà soát, cập nhật bổ 
sung thông tin về hộ kinh doanh để 
thực hiện việc công khai các thông 
tin của hộ kinh doanh thuế khoán 
trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan Thuế.

Thứ tư là, đẩy mạnh kiểm tra, 
giám sát kê khai thuế của người 
nộp thuế ngay từ đầu năm, tập 
trung kiểm tra các tờ khai có sự 
mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh 
doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai 
không đủ thuế, rà soát tình hình 
tạm nộp thuế TNDN và lợi nhuận 
còn lại của năm 2017 và các quý 
trong năm 2018 để chủ động đôn 
đốc DN nộp sát với thực tế phát 
sinh, kiên quyết xử phạt đối với 
các trường hợp vi phạm quy định 
về kê khai thuế, thực hiện ấn định 
thuế đối với NNT vi phạm pháp 
luật về thuế theo đúng qui định của 
Luật Quản lý thuế. Tăng cường 
công tác quản lý hoàn thuế ngay từ 
đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế 
đúng đối tượng, theo đúng chính 
sách pháp luật thuế của Nhà nước, 
tạo điều kiện thuận lợi cho NNT. 
Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn 
thuế GTGT, đảm bảo thực hiện chi 
hoàn thuế GTGT năm 2018 theo 
đúng quy định của pháp luật. Phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm đối với các hành vi gian 
lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế 
GTGT, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn 
thuế bị gian lận vào NSNN. Tiếp 
tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế 
điện tử.Bên cạnh việc tiếp tục thực 
hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế 
điện tử, cơ quan thuế các cấp cần 
đẩy mạnh công tác triển khai áp 
dụng hoá đơn điện tử trong năm 
2018, góp phần cải cách thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực thuế và 
nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Thứ năm là, xây dựng và 
triển khai nhiệm vụ kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra tại cơ quan thuế 
các cấp, tập trung thanh tra, kiểm 
tra các DN thuộc ngành nghề, lĩnh 
vực có rủi ro cao, các DN hoàn 

thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu 
qua đường biên giới đất liền, các 
DN được hưởng ưu đãi miễn giảm 
thuế, DN có hoạt động liên kết, DN 
lỗ có dấu hiệu chuyển giá; các DN 
kinh doanh thương mại điện tử, 
các DN có phát sinh thuế nhà thầu, 
các hoạt động chuyển nhượng 
vốn... Cập nhật đầy đủ kịp thời, 
chính xác báo cáo tài chính năm 
vào ứng dụng quản lý thuế để phục 
vụ công tác đánh giá, phân tích rủi 
ro. Tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, 
kịp thời các khoản thu phát sinh, 
các khoản phải thu theo kết quả 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào 
ngân sách nhà nước.Tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt công tác chống 
thất thu đối với khu vực DN NQD 
và hộ cá nhân kinh doanh. Triển 
khai quyết liệt công tác chống thất 
thu đối với DN NQD và hộ kinh 
doanh trong đó tập trung tại những 
địa bàn trọng điểm.

Thứ sau là, khẩn trương tổ 
chức rà soát số nợ thuế đến ngày 
31/12/2017, giao chỉ tiêu thu nợ 
thuế năm 2018 cho cơ quan thuế 
cấp dưới thực hiện; thực hiện phân 
loại các khoản nợ thuế đầy đủ và 
theo đúng hướng dẫn tại Quy trình 
quản lý nợ thuế để có giải pháp 
quản lý, đôn đốc thu phù hợp; 
thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến 
từng phòng, từng đội thuế, từng 
công chức quản lý chi tiết nhiệm 
vụ cho từng tháng, quý và cả năm; 
đẩy mạnh việc đăng tải công khai 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng những trường hợp nợ thuế 
dây dưa kéo dài theo quy định của 
Luật Quản lý thuế; thực hiện các 
biện pháp đôn đốc và cưỡng chế 
thu nợ thuế theo đúng quy định 
của Luật Quản lý thuế và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu 
tổng số nợ thuế đến thời điểm 
31/12/2018 không vượt quá 5% 
tổng thu ngân sách năm 2018. 
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Điểm qua các hành vi gian 
lận TMĐT

Từ thực tiễn công tác thanh tra, 
kiểm tra các DN kinh doanh trong 
lĩnh vực TMĐT, CQT bước đầu đã 
nhận diện được một số sai phạm có 
tính chất điển hình như: Đa số các 
DN thành lập website để quảng bá, 
bán trực tiếp cho người tiêu dung là 
cá nhân, nhưng không xuất hóa đơn 
bán hàng, không kê khai thuế GTGT 
và TNDN. đối với loại hình quảng 
cáo trực tuyến bằng Google: Các 
DN vi phạm thường không kê khai 
đủ, hoặc kê khai sai doanh thu thuế 
GTGT; không kê khai thuế nhà thầu 
đối với dịch vụ của một số công ty 
đa quốc gia như Google, Yahoo… 
có phát sinh dịch vụ ở Việt Nam.

Các DN sử dụng tài khoản cá 
nhân để thanh toán các khoản phí 
dịch vụ nước ngoài không kê khai 
doanh thu tính thuế. Đa số các DN 
sử dụng website để quảng bá sản 
phẩm, hàng hóa, bán trực tiếp cho 

người tiêu dùng là cá nhân nhưng 
không xuất hóa đơn bán hàng, 
không kê khai doanh thu tính thuế 
GTGT và thuế thu nhập DN. Ngoài 
ra, trong quá trình tìm kiếm, thu 
thập thông tin trên báo chí, trên 
mạng internet, ngành Thuế cũng đã 
phát hiện được nhiều cá nhân tiến 
hành các giao dịch mua bán tiền 
“ảo”, chuyển nhượng các vật phẩm 
“ảo” trong game; hay cho thuê ứng 
dụng để đặt quảng cáo trực tuyến 
có doanh thu lên đến hàng chục tỷ, 
thậm chí hàng trăm tỷ đồng nhưng 
chưa kê khai, nộp thuế đầy đủ.

Đối với loại hình kinh doanh 
thẻ điện thoại hoặc thẻ game online: 
Các hành vi vi phạm chủ yếu là 
chiết khấu thanh toán cho khách 
hàng theo tỷ lệ không phù hợp với 
khoản chiết khấu nhận được từ nhà 
cung cấp;

Do hoạt động giao dịch hàng 
hóa diễn ra trên nền tảng di động, 
Internet, nên rất dễ để chủ giao dịch 

hàng hóa ẩn danh, nặc danh và xóa 
bỏ thông tin giao dịch trong trường 
hợp cảm thấy không an toàn hoặc có 
khả năng bị thanh tra, kiểm tra, nên 
CQT gặp không ít khó khăn trong 
việc xác định thu nhập thực tế của 
DN

Các khó khăn, hạn chế chủ yếu 
của ngành Thuế có thể kể đến:

Chưa có chính sách thuế và 
quy trình quản lý thuế riêng cho 
hoạt động  TMĐT. Công nghệ quản 
lý của ngành Thuế còn nhiều bất 
cập. Chưa có kết nối hạ tầng mạng 
giữa các DN kinh doanh TMĐT với 
CQT, nên khó có thể quản lý được 
dòng tiền của các DN này. Năng 
thực thực hiện các văn bản quy định 
về kinh doanh TMĐT của các cán bộ 
thuế còn yếu và thiếu. Chưa có bộ 
phận quản lý chuyên trách đối với 
hoạt động kinh doanh TMĐT: Cán 
bộ thuế có trình độ CNTT nhưng 
lại chưa có kiến thức sâu về thuế và 
TMĐT và ngược lại. Sự phối hợp và 

 TS Nguyễn Xuân Thành - Cục Thuế TP Hà Nội
    Trần Thùy Linh - CQ53/11.10- Học viện Tài chính

Giải pháp quản lý thuế kinh doanh 
thương mại điện tử tại Việt Nam

Thương mại điện tử 
(TMĐT) là một lĩnh vực 
tuy không mới nhưng 
lại rất khó cho cơ 
quan thuế (CQT) trong 
việc quản lý nói chung 
và thanh tra nói riêng. 
Thất thu cho NSNN từ 
gian lận TMĐT không 
hề nhỏ. Việc tìm cách 
kiểm soát các hành 
vi gian lận của các 
doanh nghiệp (DN) 
kinh doanh TMĐT vẫn 
đang là bài toán khó!
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đồng bộ giữa các CQT và các Bộ, 
ngành liên quan còn lỏng lẻo.

Khó phân biệt được bản chất 
của dịch vụ TMĐT để áp thuế, ví 
dụ trường hợp của Uber, Grab: Nếu 
xếp là dịch vụ khoa học công nghệ 
thì thuế GTGT là 5%, còn nếu gọi 
Uber, Grab là dịch vụ vận tải trên 
nền internet và công nghệ định vị thì 
sẽ áp dụng mức thuế đối với TMĐT 
là 3%...

Một số giải pháp thanh tra 
thuế đối với các DN kinh doanh 
TMĐT

Một là, đề xuất thành lập Cục 
Phòng chống gian lận thuế công 
nghệ cao tại Tổng cục Thuế (học tập 
kinh nghiệm của Hàn Quốc) có thể 
đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, 
hướng dẫn, đào tạo CQT cấp Cục, 
Chi cục. Nhanh chóng thành lập và 
đào tạo tổ chuyên trách quản lý thuế 
đối với hoạt động TMĐT tại Vụ DN 
Lớn và tại các Cục Thuế lớn nơi 
phát sinh nhiều giao dịch TMĐT, để 
đảm bảo khi phát sinh doanh thu là 
quản lý được. Làm sao mà vẫn thu 
được thuế nhưng vẫn khuyến khích 
được hoạt động kinh doanh TMĐT 
phát triển.

Hai là, cần đào tạo riêng cho 
đội ngũ cán bộ thuế vừa am hiểu 
chuyên môn thuế, kế toán, ngoại 
ngữ, và có hiểu biết nhất định về 
CNTT và kỹ năng thanh tra, kiểm 
tra bằng phương pháp máy tính, việc 
này ngành Thuế có thể phối hợp với 
Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổ chức các khóa đào 
tạo nâng cao năng lực quản lý cho 
các cán bộ công tác trong lĩnh vực 
TMĐT.

Ba là, ngành Thuế cần rà soát 
toàn bộ các hình thức kinh doanh 
TMĐT để gấp rút hoàn thiện hành 
lang pháp lý cho nhóm đối tượng 
này, ví dụ như có thông tư hướng 
dẫn của Bộ Tài chính và có công 
văn hướng dẫn của TCT để thống 
nhất áp dụng cho toàn bộ các DN 
kinh doanh TMĐT, đảm bảo công 
bằng, kinh doanh bình đẳng giữa 
các DN. 

Tổng cục Thuế cần nghiên cứu 
tham mưu Bộ Tài chính ban hành bổ 
sung một số quy định về thuế để điều 

chỉnh toàn diện hơn đối với các hình 
thức kinh doanh TMĐT; ưu tiên tập 
trung vào các giao dịch có rủi ro lớn 
về thuế như quảng cáo trực tuyến, 
cung cấp nội dung số, giao dịch 
tiền ảo, mua bán vật phẩm trong 
game, mua bán thẻ code; ứng dụng 
giải pháp công nghệ di động trong 
hoạt động kinh doanh, các giao dịch 
B2B, B2C qua biên giới; tiến đến 
xây dựng và ban hành một thông tư 
hướng dẫn đầy đủ, toàn diện về thuế 
đối với hoạt động TMĐT để người 
nộp thuế dễ thực hiện và chấp hành 
pháp luật thuế đầy đủ.... 

Bốn là, thực hiện áp dụng quản 
lý rủi ro trong quản lý thuế đối với 
hoạt động TMĐT, tổng hợp các 
hành vi trốn/tránh thuế phổ biến của 
người nộp thuế, phân loại người nộp 
thuế theo các nhóm điển hình để có 
các biện pháp quản lý thuế phù hợp. 
Do TMĐT có những lợi thế đặc thù 
so với thương mại truyền thống (chi 
phí đầu tư ban đầu thấp), nên các đối 
tượng tham gia vào các giao dịch 
TMĐT rất đa dạng từ tổ chức đến cá 
nhân, từ DN lớn đến DN vừa, nhỏ 
siêu nhỏ. Do đó, việc phân loại quản 
lý rủi ro người nộp thuế là hết sức 
cần thiết. Đối với người nộp thuế là 
những DN có rủi ro lớn về thuế, sẽ 
tăng cường thanh tra, kiểm tra; đối 
với người nộp thuế là các cá nhân 
kinh doanh nhỏ lẻ tham gia vào các 
giao dịch nhỏ lẻ, số lượng lớn và 
giá trị giao dịch thấp, sẽ đẩy mạng 
công tác tuyên truyền, giáo dục để 
họ chấp hành pháp luật thuế đầy 
đủ. Ngoài ra, để tạo đà cho TMĐT 
phát triển thuận lợi, ngành Thuế cần 
đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ và 
rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như 
khai thuế, nộp thuế điện tử, hoá đơn 
điện tử. 

Muốn quản lý rủi ro đối với 
hoạt động TMĐT, ngành Thuế cần 
xây dựng cơ sở dữ liệu riêng để 
quản lý các DN kinh doanh TMĐT 
bao gồm các thông tin: Thông tin 
định danh (tên, địa chỉ công ty, địa 
chỉ website, ngành nghề kinh doanh, 
số giấy phép đăng ký hoạt động sàn 
giao dịch TMĐT...); thông tin về 
tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế; 
thông tin về tình hình tài chính…

Năm là, việc hợp tác giữa 
ngành Thuế và các cơ quan có 
thẩm quyền liên quan như Bộ Công 
thương, Bộ Thông tin và truyền 
thông, Bộ Công an, NHNN cũng 
cần được chú trọng, nhằm xác định 
các hành vi vi phạm pháp luật thuế 
và kịp thời có biện pháp xử lý. Đẩy 
mạnh hợp tác giữa ngành Thuế với 
các công ty viễn thông, các công ty 
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, truyền dẫn, cung cấp hạ 
tầng mạng; cung cấp sàn giao dịch 
TMĐT, đăng ký tên miền, thuê máy 
chủ, thuê đường truyền dẫn, thanh 
toán qua ngân hàng… để xác định 
các hành vi vi phạm pháp luật thuế 
và kịp thời có biện pháp xử lý, nhằm 
nâng cao tính tuân thủ của người 
nộp thuế.

Sáu là, cần học tập kinh 
nghiệm quốc tế trong quản lý thuế 
TMĐT: Cần chú ý mối quan hệ 
TMĐT với thương mại truyền 
thống, hàng hóa trong thương mại 
truyền thống chịu thuế suất như thế 
nào thì hàng hóa trong TMĐT cũng 
phải chịu thuế suất đó để đảm bảo 
cạnh tranh công bằng, trừ những 
hoạt động ưu đãi hoặc khuyến khích 
mà nhà nước quy định. Đánh thuế 
TMĐT phải tuân thủ theo những 
nguyên tắc quốc tế: Quan trọng là 
nguyên tắc nguồn phát sinh thu 
nhập và nguyên tắc điểm đến hoặc 
xuất xứ. Quy định nguồn phát sinh 
thu nhập ở nước nào thì sẽ phải nộp 
thuế ở nước đó. Còn theo nguyên 
tắc cư trú thì tổ chức cư trú ở nước 
nào thì sẽ phải nộp thuế ở nước đó 
dựa trên thu nhập phát sinh trên toàn 
cầu.

Đồng thời, cần tăng cường trao 
đổi thông tin với CQT các nước. để 
đảm bảo công tác quản lý thu thuế 
trong lĩnh vực TMĐT đạt hiệu quả 
cao đối với các tổ chức nước ngoài 
(không có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam) có thể nghiên cứu bổ sung 
thêm điều khoản Hỗ trợ thu thuế 
theo mẫu Hiệp định thuế mới của 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế (OECD) vào mẫu Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với 
các nước và vùng lãnh thổ. 
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Nghiên cứu - Trao đổi

Những kết quả đạt được...
Báo cáo đánh giá của Bộ Tài 

chính cho rằng, sau gần 10 năm thực 
hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước (TSNN) năm 2008, đến 
nay đã xác định tương đối cụ thể 
thẩm quyền, trách nhiệm trong công 
tác quản lý nhà nước đối với tài sản 
nhà nước; quyền và nghĩa vụ của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
quản lý, sử dụng TSNN.  Tiếp đó 
là, đã có sự phân định chế độ quản 
lý, sử dụng TSNN giữa cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
(ĐVSNCL), đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân và các tổ chức theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao và 
đặc thù hoạt động của từng khối cơ 
quan, tổ chức, đơn vị. Từ đó, góp 
phần đảm bảo việc quản lý, sử dụng 
TSNN đúng mục đı́ch, tiêu chuẩn, 
định mức, tiết kiệm; đồng thời, khai 
thác có hiệu quả nguồn lực từ TSNN 
để tăng cường cơ sở vật chất và khả 
năng cung cấp dịch vụ công của các 
cơ quan, đơn vị. Ban hành hệ thống 
tiêu chuẩn, định mức về sử dụng 
TSNN tương đối đầy đủ, đồng bộ, 
làm cơ sở cho việc bố trı́ dự toán và 
tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, 
mua sắm, đi thuê, sửa chữa, bảo 
dưỡng, xử lý tài sản. Hoàn thiện hệ 

thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
các loại tài sản được sử dụng phổ 
biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Việc thực hiện cơ chế sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà 
nước trên phạm vi cả nước, nhằm 
rà soát và bố trı́ lại hệ thống trụ sở 
các cơ quan nhà nước, ĐVSNCL 
phù hợp với tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng và phù hợp với quy hoạch 
sử dụng đất của các địa phương; 
khai thác các diện tı́ch dôi dư hoặc 
chuyển mục đı́ch sử dụng đất để có 
hiệu quả cao hơn; cho phép chuyển 
đổi một phần để tạo nguồn đầu tư 
trở lại để nâng cấp hoặc đầu tư mới 
trụ sở làm việc. Bên cạnh việc tạo 
nguồn tài chı́nh, thông qua sắp xếp 
nhà, đất cũng thu hồi được một phần 
nhà, đất dôi dư, giao lại cho chı́nh 
quyền địa phương để xây dựng nhà 
trẻ, trường học, công viên… nhờ 
vậy đã tạo sự chuyển biến quan 
trọng trong công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công. 
Thực hiện cơ chế khai thác 

nguồn lực đối với tài sản kết cấu 
hạ tầng, trong quá trình triển khai 
thực hiện, mặc dù chưa quy định 
được cụ thể trong Luật Quản lý, sử 
dụng TSNN năm 2008, song trên 
cơ sở các nguyên tắc của Luật, Bộ 
Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình 
Chính phủ ban hành chế độ quản lý, 
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ; chế độ 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập sở 
hữu nhà nước. Bước đầu cho thấy đã 
đạt được các mục tiêu cơ bản. Tính 
đến ngày 30/5/2017, các Bộ, ngành, 
địa phương đã cập nhật vào Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về TSNN là 16.724 
tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, 
với tổng nguyên giá 1.976 nghìn tỷ 
đồng, giá trị còn lại là 1.786,7 nghìn 
tỷ đồng; 14.609 công trình cấp nước 
sạch nông thôn tập trung, với tổng 
nguyên giá 19,6 nghìn tỷ đồng, giá 

 ThS Trần Thị Ngọc Hà
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Nâng cao hiệu quả quản lý, 
sử dụng tài sản công

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng TSNN 2008, đến nay Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng TSNN 2008, đến nay 
Chính phủ đã ban hành 7 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 quyết định, Bộ Chính phủ đã ban hành 7 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 quyết định, Bộ 
Tài chính ban hành 33 thông tư; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành 15 thông tư Tài chính ban hành 33 thông tư; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành 15 thông tư 
riêng; ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền, hoặc ban hành theo thẩm riêng; ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền, hoặc ban hành theo thẩm 
quyền 25 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, đất đai, tài quyền 25 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, đất đai, tài 
sản kết cấu hạ tầng. Vì vậy, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết sản kết cấu hạ tầng. Vì vậy, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết 
quả quan trọng. quả quan trọng. 
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trị còn lại 9,9 nghìn tỷ đồng. Trên 
cơ sở kết quả đạt được đối với hạ 
tầng đường bộ, Bộ Tài chı́nh đang 
phối hợp với các Bộ có liên quan 
xây dựng cơ chế tương tự đối với hạ 
tầng đường sắt, hạ tầng đường thủy 
nội địa, hạ tầng hàng không và sẽ 
nghiên cứu mở rộng ra các lıñh vực 
khác như công trı̀nh thủy lợi, công 
trı̀nh cấp thoát nước và sẽ tổng hợp 
thành cơ chế chung trong quá trình. 
Như vậy, chế độ quản lý, sử dụng tài 
sản công trong thời gian qua đã từng 
bước tạo lập khung pháp lý để quản 
lý các loại tài sản khác. Ngoài ra, đã 
hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TSNN cho phép cập nhật kịp thời, 
tương đối chı́nh xác về số lượng, giá 
trị, hiện trạng của tài sản nhà nước...

Một số tồn tại, hạn chế
Theo các chuyên gia, hiện 

tại cơ chế quản lý TSNN còn phân 
tán, được điều chỉnh bởi nhiều luật 
khác nhau, chưa có luật chung để 
quy định những nguyên tắc thống 
nhất trong quản lý, sử dụng, khai 
thác tài sản. Luật Quản lý, sử dụng 
TSNN hiện hành mới điều chı̉nh đối 
với một bộ phận TSNN tại cơ quan 
nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, 
ĐVSNCL, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; chưa 
điều chỉnh đối với các loại TSNN 
khác như: Tài sản của các dự án sử 
dụng vốn nhà nước, tài sản được 
xác lập quyền sở hữu thuộc về nhà 
nước, tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ 
lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, 
đất đai, khoáng sản, rừng, nguồn 
lợi ở vùng trời, vùng biển, thềm lục 
địa, tần số vô tuyến điện, quỹ đạo 
vệ tinh, tên miền Internet và các 
tài nguyên khác. Do đó, nhiều nội 
dung thuộc chế độ quản lý, sử dụng 
tài sản, nhất là việc xác định tài sản 
công chưa có luật điều chỉnh để thực 
hiện đã làm hạn chế hiệu quả, hiệu 
lực trong quản lý, sử dụng TSNN. 

Tiếp đó là, việc phân cấp quản 
lý hiện nay còn phân tán, dẫn đến 
thiếu chuyên nghiệp và hiệu quả 
chưa cao trong công tác quản lý, sử 
dụng tài sản công. Theo cơ chế quản 
lý TSNN quy định tại Luật Quản 

lý, sử dụng TSNN hiện hành, thì tất 
cả các đơn vị trực tiếp quản lý sử 
dụng TSNN từ Trung ương đến địa 
phương đều thực hiện những nhiệm 
vụ trong quản lý, xử lý tài sản từ 
đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài 
sản; bố trí sử dụng, bảo hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cho thuê, kinh 
doanh dịch vụ, liên doanh, liên 
kết; xử lý điều chuyển, bán, thanh 
lý... tài sản. Điều này dẫn đến tình 
trạng: Công tác quản lý, xử lý tài 
sản thiếu chuyên nghiệp do nghiệp 
vụ phát sinh ở từng cơ quan, đơn 
vị không thường xuyên; hiệu quả 
công tác quản lý không cao do mua 
sắm, bán, thanh lý và xử lý nhỏ, lẻ 
trong phạm vi tài sản của từng đơn 
vị; khả năng điều hòa tài sản và vai 
trò của cơ quan quản lý tài sản công 
trong việc điều hòa tài sản rất hạn 
chế, nên để xảy ra nơi thừa sử dụng 
sai công năng, sai mục đích và nơi 
thiếu thì Nhà nước phải chi ngân 
sách để mua sắm, đi thuê; việc trang 
bị, bố trí sử dụng TSNN thiếu tính 
đồng bộ, không cân đối, cá biệt có 
trường hợp vượt tiêu chuẩn, định 
mức. Phân cấp quản lý TSNN theo 
pháp luật hiện hành đang phân tán, 
dẫn đến mỗi tı̉nh, mỗi Bộ, cơ quan 
Trung ương có sự phân cấp khác 
nhau, thiếu tı́nh thống nhất. Ngoài 
ra, thiếu tı́nh đồng bộ và khó hướng 
dẫn trong thực hiện các chı́nh sách 
có liên quan như pháp luật về đấu 
thầu... Hơn nữa, việc quản lý, sử 
dụng tài sản tại ĐVSNCL chưa đáp 
ứng được yêu cầu của Luật và thực 
tiễn. Luật Quản lý, sử dụng TSNN 
thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong 
cơ chế quản lý, sử dụng TSNN tại 
ĐVSNCL; theo đó ĐVSNCL tự chủ 
tài chính được Nhà nước xác định 
giá trị tài sản để giao vốn cho đơn 
vị theo cơ chế giao vốn cho DN và 
được sử dụng vào mục đích cho 
thuê, sản xuất kinh doanh dịch vụ, 
liên doanh, liên kết; các đơn vị này 
phải hạch toán đầy đủ chi phí (khấu 
hao tài sản cố định, chi phí sử dụng 
đất...). Tuy nhiên, số ĐVSNCL làm 
thủ tục để được xác định giá trị tài 
sản để giao cho đơn vị quản lý theo 
cơ chế giao vốn cho DN, nhằm khai 
thác tài sản vào mục đích kinh doanh 

dịch vụ còn ít; trong khi đó, nhiều 
đơn vị có khả năng xã hội hóa, thu 
hút các nguồn lực cùng Nhà nước 
đầu tư phát triển, khai thác tài sản 
để cung cấp dịch vụ công, nhưng 
không thực hiện được do không đủ 
điều kiện; chế tài xử lý các trường 
hợp vi phạm trong quản lý còn thiếu 
và chưa cụ thể.

Mặt khác, phương thức quản 
lý tài sản còn nặng về hành chı́nh; 
phương thức trang bị tài sản cho 
các đơn vị chủ yếu bằng NSNN. 
Các đơn vị đi thuê trụ sở làm việc, 
phương tiện đi lại chủ yếu là do chưa 
có nguồn tài sản để điều chuyển 
hoặc chưa bố trí được nguồn kinh 
phí để thực hiện mua sắm. Công tác 
mua sắm TSNN theo phương thức 
tập trung mới chủ yếu dừng ở bước 
hoàn thiện thể chế và công bố danh 
mục tài sản mua sắm tập trung. Việc 
triển khai thực hiện việc mua sắm 
TSNN theo phương thức tập trung 
còn chậm. Vẫn còn một số Bộ, cơ 
quan Trung ương và địa phương 
chưa ban hành danh mục mua sắm 
tập trung của Bộ, địa phương. Bên 
cạnh đó, việc xử lý tài sản công còn 
có tính chất nhỏ lẻ, manh mún do 
nhiều chủ thể cùng thực hiện. Điều 
này vừa giảm tính chuyên nghiệp, 
vừa tốn kém nhân lực, thời gian, chi 
phí nhưng hiệu quả đem lại không 
cao, dễ bị lợi dụng nhưng khó kiểm 
soát... Ngoài ra, cơ sở dữ liệu quốc 
gia về TSNN chưa bao quát hết các 
loại tài sản; sự phân định giữa chức 
năng quản lý nhà nước và dịch vụ 
công trong quản lý, sử dụng TSNN 
chưa thực sự rõ ràng. Tài sản công 
có nhiều loại, số lượng, giá trị lớn, 
phạm vi rộng không những trong 
nước mà tại nước ngoài; nhiều hành 
vi trong quản lý, sử dụng tài sản 
công có tính chất dịch vụ như bán, 
mua sắm, định giá, tiêu hủy, thanh 
lý tài sản. Các dịch vụ này có thể 
do các đơn vị sự nghiệp hoặc DN 
thực hiện. Tuy nhiên, do chưa có 
quy định cụ thể nên các Bộ, ngành 
vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, vừa 
thực hiện các nghiệp vụ mang tính 
chất dịch vụ như tổ chức bán, thanh 
lý, mua sắm tài sản...là bất hợp lý.
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Kinh nghiệm

Kinh nghiệm liên kết du lịch - hàng 
không giá rẻ 

Hãng hàng không Tiger Airways 
(Singapore)

Tiger Airways là một hãng hàng 
không giá rẻ có trụ sở đóng tại sân bay 
quốc tế Changi Singapore. Tiger Airways 
đang là sự lựa chọn của những hành khách 
và du khách bình dân khắp châu Á. Sau 
thời gian hoạt động với nhiều sáng kiến 
lớn mang tính đột phá và những chiến lược 
hợp lý tập trung vào mô hình kinh doanh 
liên kết lỏng với các doanh nghiệp lữ hành 
du lịch ở các quốc gia khu vực, mạng 
lưới của Tiger Airways được mở rộng 
không ngừng trong khi vẫn duy trì được 
mức chi phí hoạt động thấp. Du khách lựa 
chọn Tiger Airways để đi du lịch vì sự an 
toàn, tin cậy và giá cả hợp lý. Hãng ngày 
càng được đánh giá có thương hiệu uy tín, 
hiện đại, tiện dụng, thân thiện và chu đáo, 
phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện 
đại cả về tư vấn khách hàng và tiếp viên 
máy bay. Tiger Airways dần dần chiếm 
được cảm tình của đại đa số khách hàng có 
nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không trong 
khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là khách du 
lịch lữ hành ở các quốc gia trong khu vực.

Hãng hàng không Southwest Airlines 
(Mỹ)

Hãng hàng không Southwest Airlines 
là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ. 
Southwest sở hữu số lượng máy bay nhiều 
thứ 3 trên thế giới, có số doanh thu lớn thứ 
6 tại Mỹ. Sản phẩm của hãng không kiểu 
cách, cắt giảm một số dịch vụ trên không, 
tần suất bay khá cao, khai thác trên cự ly 
ngắn, các chuyến bay thường đúng giờ 
và không có chuyến bay vượt đại dương. 
Chiến lược marketing của hãng là tự động 
xuất vé, không thông qua các mạng đặt 
chỗ toàn cầu, giá cước đơn giản, không có 
điều kiện kèm theo và luôn thấp hơn mức 
giá của các đối thủ khoảng 60%, dịch vụ 
thường xuyên, đúng giờ, giá vé thấp, đối 
xử tốt với khách hàng.

Như vậy, để thu hút du khách, các 
yếu tố thành công của hãng chính là kết 
hợp chiến lược giá thấp với các chiến lược 
hỗ trợ, tránh cạnh tranh đối đầu với các 
hãng hàng không lớn nhất, tập trung vào 
các thị trường còn quá ít chuyến bay và giá 
vé tương đối cao, đề cao tính an toàn.

Hãng hàng không Lion Air 
(Indonesia)

Lion Air là một hãng hàng không tại 

 TS. Đinh Thị Hải Hậu
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Ưu điểm của các 
hãng hàng không 
giá rẻ là giá vé 
rẻ. Vì thế, vé máy 
bay giá rẻ là một 
trong những yếu 
tố thúc đẩy nhu 
cầu du lịch của 
du khách, vì vé 
máy bay là một 
trong những chi 
phí tốn kém nhất 
cho mỗi chuyến 
du lịch. Liên kết 
giữa du lịch và 
hàng không giá 
rẻ là mô hình 
thúc đẩy sự phát 
triển lẫn nhau 
- điều này đã 
được khẳng định 
từ kinh nghiệm 
phát triển ở một 
số quốc gia trên 
thế giới.

Kinh nghiệm liên kết 
du lịch - hàng không giá rẻ
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Jakarta, Indonesia, là hãng hàng 
không giá rẻ đầu tiên xuất hiện tại 
Việt Nam, mở ra một xu hướng 
mới cho sự phát triển của ngành 
Hàng không Đông Nam Á và kích 
thích thị trường hàng không giá rẻ 
phát triển. Lion Air là một trong 
những hãng đầu tiên tham gia vào 
thị trường hàng không giá rẻ của 
châu Á và thực sự tạo nên một cơn 
sốt trên thị trường khu vực với sức 
cạnh tranh mạnh mẽ. Hãng luôn 
tăng cường tiềm lực và mở rộng 
hoạt động để có khả năng tiếp tục 
giảm chi phí theo qui mô, nhằm 
cung cấp dịch vụ hàng không giá 
rẻ phục vụ hành khách và du khách 
bình dân có mức thu nhập trung 
bình. Lion Air đã chiếm tới 50% thị 
phần các chuyến bay trong nước, 
tại Indonesia. 

Lion Air hợp tác rất chặt chẽ 
với du lịch và chỉ chính thức hoạt 
động sau khi có 1 lượng khách du 
lịch của chính mình. Ngoài ra, hãng 
chủ động sở hữu nhà ga ở sân bay 
căn cứ và các điểm đến để chủ động 
làm thủ tục cho hành khách, áp 
dụng triệt để công nghệ thông tin 
như đặt chỗ qua email, thanh toán 
trực tuyến..

Hãng hàng không EasyJet 
(Anh)

EasyJet là hãng hàng không 
Anh đặt trụ sở chính tại Sân bay 
Luton London, là một trong những 
hàng hàng không giá rẻ đầu tiên, 
có mạng lưới phủ rộng nhất châu 
Âu. EasyJet đã có những bước phát 
triển nhanh chóng kể từ khi thành 
lập vào năm 1995, có phát triển 
thông qua việc mua lại hãng khác 
và mở cơ sở thúc đẩy bởi nhu cầu 
khách hàng đi lại bằng hãng hàng 
không giá rẻ. Với sự xuất hiện 
của EasyJet ở châu Âu đã mở ra 
cơ hội bay cho nhiều hành khách, 
với dân du lịch bụi nhờ các hãng 
hàng không giá rẻ, chi phí cho các 
chuyến hành trình tiết kiệm hơn 
rất nhiều. Hãng có mức doanh thu 
hằng năm tăng ấn tượng sau đợt du 
lịch bội thu vào mùa hè. Tin tưởng 
vào sự tăng trưởng trong tương lai, 
Easyjet đã mạnh tay đặt mua thêm 
36 chiếc máy bay Airbus A320s để 

đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng 
tăng của khách hàng...

Kinh nghiệm về liên kết Du 
lịch - Hàng không giá rẻ cho Việt 
Nam 

Thứ nhất: Phát triển hãng 
hàng không giá rẻ ở Việt Nam, 
cần chuyển đổi một số hãng hàng 
không truyền thống sang hoạt động 
cung cấp đa dịch vụ vận tải, trong 
đó luôn dành một tỷ lệ nhất định 
theo kế hoạch cho hàng không 
giá rẻ vào những thời kỳ ít bùng 
nổ của du lịch, nhằm kích cầu du 
lịch. Khuyến khích tư nhân đầu 
tư xây dựng hãng hàng không giá 
rẻ, nhằm tận dụng công suất hoạt 
động của các cơ sở hạ tầng từ đó 
thu hồi vốn và hiện đại hóa cơ sở hạ 
tầng. Khuyến khích các hãng hàng 
không nội địa liên kết với các hãng 
hàng không giá rẻ nước ngoài để 
kế thừa kỹ thuật, thị trường và tác 
phong kinh doanh hiện đại, nhằm 
phát triển khu vực hàng không giá 
rẻ trong ngành Hàng không dân 
dụng Việt Nam.

Thứ hai: Liên kết giữa hãng 
hàng không giá rẻ với các doanh 
nghiệp kinh doanh lữ hành, đồng 
thời các doanh nghiệp lữ hành cũng 
tìm mọi cách để ký hợp đồng liên 
kết cung cấp hàng không giá rẻ, 
nhằm giảm giá tour, kích cầu du 
lịch. Do đó để có được thị trường 
vận tải hàng không ổn định, các 
hãng hàng không giá rẻ Việt Nam 
cần tận dụng hết lượng khách du 
lịch đến những sân bay gần các 
điểm đến du lịch. Khi trình độ dân 
trí chưa cao, thu nhập trên đầu 
người còn thấp thì ký kết hợp đồng 
liên kết giữa hãng hàng không giá 
rẻ và doanh nghiệp lữ hành du lịch 
là thích hợp, nhằm bảo đảm tính 
linh hoạt và hiệu quả kinh doanh 
của cả hai loại hình hàng không và 
du lịch, trong đó cần có kế hoạch 
và ưu tiên rõ ràng cho phát triển du 
lịch quốc gia. 

Thứ ba: Cải tiến phương thức 
cung cấp dịch vụ theo hướng đơn 
giản, thuận lợi, chu đáo, tận tình, 
nhằm xây dựng cả thương hiệu 
hàng không giá rẻ và du lịch giá rẻ, 
từ đó hình thành văn hoá và truyền 

thống tốt đẹp cho cả hai loại hình 
kinh doanh. Mở rộng liên kết đối 
với các hãng hàng không giá rẻ và 
doanh nghiệp lữ hành du lịch của 
các quốc gia trên thế giới để khai 
thác triệt để và có hiệu quả của thị 
trường hàng không và du lịch quốc 
tế.

Một số kiến nghị...
- Luật Du lịch có hiệu lực 

thi hành từ năm 2006, nay đã bộc lộ 
nhiều bất cập do vậy theo xu hướng 
hội nhập kinh tế quốc tế cần được 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Ngoài việc thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về hàng 
không dân dụng một cách toàn diện 
của Cục Hàng không Việt Nam cần 
bổ sung chức năng quản lý về giáo 
dục đào tạo và phát triển ngành 
Công nghiệp hàng không.

- Hình thành thể chế phối hợp, 
hợp tác, liên kết giữa hai Bộ Giao 
thông Vận tải và Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch tham gia liên kết, 
bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới để 
hoàn thiện các văn bản qui phạm 
pháp luật có liên quan đến hợp tác 
giữa giao thông vận tải và du lịch, 
đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực hợp 
tác giữa du lịch và hàng không giá 
rẻ.

Phối hợp xây dựng và ban 
hành chính sách ưu đãi đối với các 
doanh nghiệp du lịch và các hãng 
hàng không giá rẻ khi tham gia các 
chương trình liên kết bằng cách 
giảm giá sử dụng các cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ của nhau, tạo điều kiện 
để các chủ thể tham gia liên kết có 
căn cứ pháp lý rõ ràng để xây dựng 
các chương trình, kế hoạch hoạt 
động và phát triển ổn định, giảm 
bớt những hệ quả xấu do biến động 
của thị trường tác động bất lợi tới 
quan hệ liên kết, đồng thời có căn 
cứ pháp lý để giải quyết và hòa giải 
nhanh các tranh chấp giữa các chủ 
thể tham gia liên kết một cách công 
bằng, đúng pháp luật.

Trong điều kiện hội nhập kinh 
tế quốc tế, cần áp dụng tổng hợp 
các giải pháp liên kết giữa hàng 
không giá rẻ và du lịch để thúc đẩy 
du lịch phát triển thành ngành kinh 
tế mũi nhọn trong giai đoạn tới. 
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Những kết quả đạt được….
Theo số liệu của Bộ KH&ĐT, 

trong 3 năm 2015-2017, tổng kinh 
phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 
cho các địa phương thực hiện Nghị 
định 210 là 279,5 tỷ đồng/tổng số 
379,5 tỷ đồng cam kết hỗ trợ theo các 
văn bản thẩm định nguồn vốn và cân 
đối vốn ngân sách Trung ương. Tổng 
số dự án được hỗ trợ là 64 dự án (24 
dự án dự án chăn nuôi; 40 dự án chế 
biến, bảo quản nông lâm thủy sản) 
của 23 địa phương, với tổng mức đầu 
tư là 6.400,9 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước/tổng mức 
đầu tư dự án tương đương 5,93%. 
Riêng ngân sách địa phương, theo 
báo cáo đến hết ngày 30/9/2016 các 
địa phương đã cam kết hỗ trợ khoảng 
200 tỷ đồng cho các dự án đầu tư vào 
nông nghiệp nông thôn theo quy định 
tại Nghị định 210. 

Các nội dung hỗ trợ khá phù 
hợp khi đã giải quyết một số khó 
khăn, rủi ro cho DN khi đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn. Quá trình 
thực hiện đã nhận được sự hưởng 
ứng tích cực của cộng đồng DN. Khi 
có sự hỗ trợ Nhà nước sẽ tạo động lực để phát triển 
theo hướng hiện đại, mang tính chiến lược dài hạn đảm 
bảo khả năng cạnh tranh sau này. Các khoản hỗ trợ 
trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho DN được thiết kế 
theo hỗ trợ phần trăm mức đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng 
không quá một mức giá trị tuyệt đối; DN chỉ cần đảm 
bảo các điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn dự án đầu tư 
theo quy định sẽ được Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư, do 
vậy sẽ đảm bảo minh bạch khi thực hiện. Hơn nữa, khi 
DN ước lượng được khoản hỗ trợ từ chính sách, sẽ tính 
toán được vốn đầu tư, lợi nhuận đầu tư, tạo thuận lợi 
cho việc thu hút đầu tư…

Tuy nhiên khi triển khai thực hiện Nghị định 210 
cho thấy, vấn còn một số vướng mắc như: Các thông tư 
hướng dẫn, quá trình từ đề nghị hỗ trợ đến nhận hỗ trợ 
của DN chưa đơn giản với khoảng 15 bước. Ngoài ra 
các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư về đất đai (đối 
với dự án mới đề nghị giao hoặc thuê đất) theo Luật 
Đất đai, thủ tục về cấp phép xây dựng theo Luật Xây 
dựng, thủ tục về lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo Luật Bảo vệ môi trường làm mất nhiều 

thời gian, nguồn lực của DN, dẫn đến 
triển khai các dự án chậm.  Hơn nữa do 
là chính sách mới, nhiều thủ tục mới, 
nên cũng gây nhiều khó khăn cho các cơ 
quan, cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ của 
DN, dẫn đến các dự án triển khai chậm 
trong thực tế. 

Cụ thể, ưu đãi đất đai quy định 
tại Điều 5, Điều 8 Nghị định 210 (Nhà 
nước ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng 
đất; chuyển mục đích sử dụng đất của 
nhà đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp, 
nông thôn khi được Nhà nước giao đất) 
chưa phù hợp với Luật Đất đai năm 2013. 
Hiện Luật Đất đai 2013 mới chỉ quy định 
việc giao đất nông nghiệp cho đối tượng 
hộ gia đình, còn đối với tổ chức kinh tế 
thì mới chỉ có hình thức thuê hàng năm, 
hoặc lâu năm, đây chính là quy định dẫn 
đến những vướng mắc trong tích tụ đất 
nông nghiệp hiện nay, đất nông nghiệp 
chưa thực sự là hàng hóa và có giá trị 
thấp. Mặt khác, đất nông nghiệp (có giá 
trị giá trị thấp hơn đất ở) lại có quy định 
về thời hạn sử dụng (tối đa 50 năm) và 

 TS Nguyễn Hoài Sơn
Thanh tra Bộ Tài chính

Khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 19/12/2013 Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 210/2013/NĐ-CP, nhằm 
cụ thể hóa chủ trương 
“Tái cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp” với mục tiêu tạo 
đột phá trong việc thu hút 
các doanh nghiệp (DN) 
thuộc mọi thành phần kinh 
tế đầu tư vào nông nghiệp 
nông thôn, nhằm khai thác 
tiềm năng, thế mạnh của 
khu vực nông nghiệp, nông 
thôn phát triển sản xuất 
hàng hóa, nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh. 
Qua 3 năm thực hiện đã đạt 
những kết quả khá tích cực, 
tuy nhiên cũng còn không 
ít tồn tại, hạn chế. Vấn đề 
đặt ra là, sửa đổi như thế 
nào để cơ chế chính sách 
đi vào thực tiễn, dễ áp dụng 
và mang lại hiệu quả cao 
nhất?
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hạn mức diện tích sử dụng, đây 
được xem là bất cập và phân biệt 
chính sách giữa hai loại đất trên, 
dẫn đến nhiều cản trở đối với việc 
tích tụ đất nông nghiệp; gây khó 
khăn cho DN khi cần diện tích đất 
lớn để đầu tư dự án nông nghiệp. 
Trong quá trình xây dựng kế hoạch 
năm 2016, nhiều địa phương không 
bố trí vốn Chương trình mục tiêu 
tái cơ cấu nông nghiệp, phòng 
chống giảm nhẹ thiên tai và ổn 
định đời sống dân cư để thực hiện 
chính sách khuyến khích DN... Vì 
thế, trong thời gian tới cần có bước 
tiến mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung cơ chế theo hướng 
đơn giản hóa về thủ tục hành chính, 
giảm điều kiện hỗ trợ và bố trí đủ 
nguồn lực để thực hiện chính sách 
thu hút đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn một cách hiệu quả nhất.

Cần cụ thể hóa các nội dung 
hỗ trợ, thu hút đầu tư….

Hiện tại Chính phủ đã giao 
cho Bộ KH&ĐT chủ trì việc nghiên 
cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 
210 theo hướng điều chỉnh mạnh 
mẽ, hướng tới chính sách “Khuyến 
khích DN đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn”.

Mục tiêu đặt ra: Một là, tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế, chính sách 
ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi 
cho đầu tư kinh doanh nói chung và 
nông nghiệp, nông thôn nói riêng. 
Hai là, phát triển DN để dẫn dắt 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng hiện đại, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia 
tăng và sức cạnh tranh của ngành 
nông nghiệp. Ba là, tiếp tục cải 
cách mạnh mẽ thủ tục hành chính 
trong quản lý nhà nước liên quan 
đến người dân và DN, tạo điều kiện 
thuận lợi để DN tăng khả năng tiếp 
cận các tài nguyên và nguồn vốn hỗ 
trợ của nhà nước. Bốn là, giảm điều 
kiện hỗ trợ để mở rộng đối tượng 
hỗ trợ, tạo cơ hội tiết giảm chi 
phí tham gia thị trường, thúc đẩy 
làn sóng khởi nghiệp trong nông 
nghiệp, nông thôn.

Theo đó, trong thời gian tới sẽ 
bổ sung các ngành nghề, lĩnh vực 
nhận hỗ trợ, giảm các điều kiện hỗ 

trợ để tăng khả năng tiếp cận chính 
sách; đơn giản hóa thủ tục hành 
chính đối với DN, giảm bớt các đầu 
mối tiếp xúc với DN, đảm bảo mỗi 
cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực 
hiện quản lý 01 khâu trong quy 
trình nhận hỗ trợ của DN.

Theo nội dung dự thảo nghị 
định đang được Bộ KH&ĐT đưa 
ra lấy ý kiến các Bộ, ngành và tổ 
chức, cá nhân thì  sẽ có nhiều nội 
dung sửa đổi, bổ sung, trong đó có 
điều chỉnh từ giao đất sang thuê đất 
để phù hợp với quy định của pháp 
luật về đất đai; bổ sung các khuyến 
khích, hỗ trợ để tích tụ ruộng đất 
(trong đó cơ chế sử dụng đất đối với 
quỹ đất do các công ty nông, lâm 
trường quốc doanh quản lý). Quy 
định về hỗ trợ đầu tư, ngoài việc kế 
thừa các điều khoản hiện hành, thì 
sẽ bổ sung một số nội dung hỗ trợ 
mua bản quyền, nghiên cứu tạo sản 
phẩm mới, sản xuất thử nghiệm sản 
phẩm mới; bổ sung hỗ trợ các dự 
án nhân giống cây trồng, cây dược 
liệu bằng công nghệ nhân mô, hỗ 
trợ xây dựng nhà lưới, nhà kính đối 
với các dự án sản xuất rau sạch, 
sản xuất hoa… Hỗ trợ đầu tư dự án 
nông nghiệp công nghệ cao - Đây 
là nội dung mới bổ sung, theo đó 
dự án đáp ứng tiêu chí sẽ được hỗ 
trợ kinh phi xây dựng hệ thống giao 
thông, hệ thống cấp thoát nước, xử 
lý môi trường. Điều chỉnh giảm 
điều kiện về quy mô, giảm mức hỗ 
trợ; điều chỉnh giảm điều kiện về 
quy mô, giảm mức hỗ trợ đối với 
chăn nuôi bò; hỗ trợ trồng cây dược 
liệu, cây mắc ca, thì giảm yêu cầu 
về điều kiện đất đai.

Trong hỗ trợ đầu tư nuôi trồng 
thủy, hải sản thì sẽ bỏ điều kiện 
nuôi trồng hải sản xa bờ để tăng 
khả năng tiếp cận; bổ sung nội dung 
hỗ trợ kinh phí đầu tư cho hạ tầng 
cấp thoát nước của vùng nuôi trồng 
thủy sản tập trung; bổ sung hỗ trợ 
phát triển dịch vụ nghề cá trế biển. 
Quy định hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy 
nông, lâm thủy, hải sản, thì bổ sung 
sản phẩm được hỗ trợ; giảm điều 
kiện về tỷ lệ nguyên liệu của địa 
phương từ 60% xuống 40% để tăng 
khả năng tiếp cận. Riêng hỗ trợ chế 

biến cà phê theo phương pháp ướt 
- Đã tăng mức hỗ trợ và giảm điều 
kiện về tỷ lệ nguyên liệu của địa 
phương từ 60% xuống 40%. Tách 
nội dung chế biến và chế tạo để có 
mức hỗ trợ phù hợp hơn, thay đổi 
một số điều kiện (Giá trị sản phẩm 
sau chế biến tăng ít nhất 1,2 lần so 
với giá trị nguyên liệu thô ban đầu - 
Nghị định 210 là tăng 2,0 lần; giảm 
điều kiện về tỷ lệ nguyên liệu của 
địa phương từ 60% xuống 40%).

Bên cạnh đó, hỗ trợ mới 
DN có dự án xây dựng cụm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dự 
án xử lý môi trường làng nghề sẽ 
được hỗ trợ; hỗ trợ mới để thúc 
đẩy xã hội hóa dịch vụ cung cấp 
nước sạch ở nông thôn, góp phần 
nâng cao chất lượng dịch vụ và 
giảm gánh nặng cho nhân sách; hỗ 
trợ mới để đảm bảo đời sống cho 
công nhân,tạo điều kiện để người 
lao động gắn bó với DN; bổ sung 
nội dung thu hút người dân từ vùng 
lõi các vườn quốc gia, rừng đặc 
dụng; quy định trình tự, thủ tục 
hỗ trợ đầu tư theo hướng rút gọn, 
giảm thủ tục hành chính, đảm bảo 
mỗi cơ quan chỉ thực hiện 01 bước 
trong quy trình nhận hỗ trợ của DN. 
Việc hỗ trợ cho DN là thực hiện hỗ 
trợ sau đầu tư, do vậy thủ tục hành 
chính cần đơn giản tối đa, khi DN 
hoàn thành đầu tư, Nhà nước mới 
nghiệm thu, giải ngân, do vậy Nhà 
nước sẽ tránh được rất nhiều rủi ro, 
DN tăng trách nhiệm lên rất nhiều.

Bộ KH&ĐT cho rằng, hiệu 
quả của chính sách được quyết 
định bởi khả năng cân đối vốn thực 
hiện chính sách. Do vậy, kiến nghị 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 
xem xét: Bố trí ngay khoảng 300 tỷ 
đồng cho khoảng 50 dự án đã có hồ 
sơ quy định nhưng chưa bố trí được 
vốn hỗ trợ trong năm 2017 của các 
địa phương; bố trí riêng khoảng 
3.000 tỷ đồng trong khoản kinh phí 
chưa phân bổ kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2016-2020 để thực hiện 
chính sách. 










