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Tóm tắt: Lựa chọn đường sắt tốc độ cao cho phát triển loại hình giao thông mới trên trục
Bắc – Nam trong tương lai là hoàn toàn phù hợp và thực sự cần thiết. Xây dựng đường sắt tốc độ
cao sẽ mang lại tác động to lớn đối với chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Hình thức đối tác
công tư đang là giải pháp tối ưu cho Việt Nam để huy động vốn từ khu vực tư nhân để phát triển
cơ sở hạ tầng nói chung và đường sắt tốc độ cao nói riêng tại Việt Nam. Bài viết phân tích tổng
quan về huy động vốn theo hình thức PPP, các vấn đề cần thiết đảm bảo cho sự thành công của
mô hình PPP, cũng như sự cần thiết thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư cho Đường sắt tốc
độ cao theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam.

Từ khóa: đường sắt tốc độ cao, đối tác công tư, vốn, thu hút, đầu tư.
Abstract: Selecting high-speed railway for developing new types of transport on the NorthSouth axis in the future is perfectly suitable and really necessary. Building high-speed railway will
bring great impact on Vietnam's politics, economy and society. The form of PPP is the optimal
solution for Vietnam to mobilize capital from the private sector to develop general infrastructure
and high-speed railway in particular in Vietnam. The article provides an overview of capital
mobilization in the form of PPP, necessary issues to ensure the success of PPP model, as well as
the need to attract private investment in high-speed railway in the PPP form in Vietnam.
Keywords: high-speed railway, PPP, capital, attraction, investment.
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1. Đặt vấn đề
Lựa chọn đường sắt tốc độ cao cho phát
triển loại hình giao thông mới trên trục Bắc –
Nam trong tương lai là hoàn toàn phù hợp và
thực sự cần thiết. Xây dựng đường sắt tốc độ
cao sẽ mang lại tác động to lớn đối với chính
trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Chính vì vậy
Bộ GTVT đã tiến hành nghiên cứu tiền khả
thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc
Nam để trình Quốc hội vào năm 2019. Theo
kinh nghiệm đầu tư đường sắt tốc độ cao của
một số quốc gia trên thế giới, đơn vị tư vấn
chính là Liên danh tư vấn Tổng công ty Tư
vấn thiết kế GTVT-CTCP thành viên đứng
đầu liên danh; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư
và xây dựng GTVT; Công ty cổ phần Tư vấn
thiết kế GTVT phía nam cùng Tư vấn hỗ trợ
của JICA Nhật Bản đã tính toán Tổng mức
đầu tư dự án là 58,71 tỷ USD. Về hình thức
đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.
Trong phần Phương án huy động vốn đầu tư
thì vốn nhà nước khoảng 80%, vốn tư nhân
khoảng 20%. Vậy làm thế nào để huy được
vốn tư nhân, rất cần có nghiên cứu để khuyến
nghị, đề xuất với Nhà nước
2. Huy động vốn theo hình thức
PPP
2.1 Tổng quan về hợp đồng hợp tác
công tư PPP
Hợp đồng PPP (Public Private
Partnership) không phải là khái niệm mới,
nhưng vẫn chưa có một định nghĩa khái luận
đầy đủ, chính xác và rõ ràng về bản chất hợp
đồng PPP, bởi lẽ trên thực tế, mô hình,
phương thức và các nội dung của hợp tác
công – tư được xây dựng và tiếp cận theo
những phạm vi và cách thức khác nhau, tùy
thuộc vào các yếu tố về lịch sử, văn hóa,
chính sách, luật pháp, và mức độ phát triển
của từng quốc gia.

Theo cách hiểu truyền thống, Hợp đồng
PPP là thỏa thuận hợp tác giữa Nhà nước và
khu vực tư nhân trong đầu tư phát triển cơ sở
hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công, theo đó
một phần hoặc toàn bộ công việc sẽ được
chuyển giao cho khu vực tư nhân thực hiện
với sự hỗ trợ của Nhà nước.
Cũng có thể hiểu Hợp đồng hợp tác
công – tư là một khái niệm chung đề cập toàn
bộ các yếu tố khác biệt và cách tiếp cận khác
nhau về hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư
nhân, hoặc có thể chỉ đề cập đến một phương
thức hoặc một hình thức hợp tác cụ thể giữa
nhà nước và khu vực tư nhân. Điều này có thể
được tham khảo qua các chính sách hợp tác
công – tư của Australia (public private
partnership - PPP), Luật về thúc đẩy sáng
kiến tài chính tư nhân của Nhật Bản (private
finance innitial - PFI), Luật về tham gia của
tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng của Hàn
Quốc (private participation in infrastructure PPI), hoặc quy định về đầu tư theo hình thức
xây dựng – kinh doanh – chuyển giao của
Việt Nam (BOT).
Ở bình diện chung nhất khái niệm hợp
đồng PPP là phạm trù động và được hiểu rất
linh hoạt tùy theo cách tiếp cận hợp đồng và
những hoàn cảnh áp dụng cụ thể, một hướng
xây dựng định nghĩa hợp đồng BOT trên cơ
sở bao quát các khía cạnh pháp lý, tài chính
chủ yếu của hợp đồng như quá trình đầu tư,
chủ thể, tính cấp quyền, tính chất tài chính và
mối quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng.
Cơ sở hình thành thỏa thuận PPP: Hợp
đồng BOT trong nhiều năm gần đây đã được
sử dụng và đóng vai trò quan trọng trong
phát triển cơ sở hạ tầng, các cơ sở sản xuất
công nghiệp, nông nghiệp ở các nước nhất là
các nước đang phát triển. Bởi vì, một mặt
việc phát triển cơ sở hạ tầng được coi là điều
kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế. Mặt
khác, nguồn vốn của nhà nước để đầu tư vào
những lĩnh vực khác nhau của cơ sở hạ tầng
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còn rất hạn hẹp, chưa thể đáp ứng đủ và
càng chưa thể đáp ứng tốt nhu cầu.
Cơ sở hình thành các thỏa thuận PPP
xuất phát từ việc đầu tư các dự án/công trình
kết cấu hạ tầng và/hoặc cung cấp dịch vụ
công nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời
sống xã hội, như xây dựng và vận hành hệ
thống đường bộ, cấp điện, cấp nước …
Những dự án, dịch vụ này đòi hỏi đầu tư lớn
nhưng khó sinh lời nên thường do nhà nước
đứng ra thực hiện. Tuy nhiên, có một thực tế
là nhu cầu sử dụng các công trình, dịch vụ
công, đặc biệt là trước sức ép tăng trưởng
kinh tế, luôn vượt quá khả năng thu xếp
nguồn lực hữu hạn của nhà nước mà ngay cả
các quốc gia phát triển cũng phải đối mặt với
tình huống này. Chính vì vậy mà một trong
những giải pháp để khắc phục tình trạng này
là thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án,
dịch vụ công thông qua đối tác nhà nước – tư
nhân (PPP).
Để thực hiện dự án PPP, đòi hỏi có
nhiều hợp đồng được ký kết, song hợp đồng
PPP là cơ sở pháp lý quan trọng nhất, là tiền
đề cho việc hình thành doanh nghiệp dự án và
việc ký kết các hợp đồng liên quan để thực
hiện dự án. Hợp đồng PPP là “luật riêng” của
mỗi dự án và là tập hợp các thỏa thuận cho
phép nhà đầu tư quyền được thực hiện dự án
với những cam kết đối với nhà nước trong
việc phát triển công trình cơ sở hạ tầng.
2.2 Một số vấn đề cần thiết cho sự
thành công cho mô hình PPP
Việc xác định các nhân tố tác động đến
sự thành công cho mô hình PPP là những vấn
đề cơ bản phải có và cần được duy trì trong
suốt vòng đời dự án để đảm bảo dự án được
triển khai thành công và hiệu quả. Các nhà
nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố quyết định
thành công của dự án PPP khác nhau, nhưng
nhìn chung có các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng
đáng kể đến sự thành công của PPP
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(i) Vai trò và trách nhiệm của Chính phủ:
Chính phủ giữ vai trò hết sức quan trọng
trong việc phát triển dự án PPP như dự án
đường sắt tốc độ cao. Để vận hành PPP thành
công, đề xuất Chính phủ cần thực hiện một
loạt cải cách, bao gồm
- Hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ, tạo sự
thuận lợi cho nhà đầu tư. Một khung pháp lý
đầy đủ và minh bạch là điều kiện tiên quyết
cho sự thành công của PPP nhằm gia tăng
niềm tin của nhà đầu tư tư nhân, đảm bảo dự
án đạt hiệu quả, phân chia rủi ro phù hợp và
trách những rủi ro tiềm tàng
- Chính sách hỗ trợ của Chính phủ: Mặc dù
đối với các dự án PPP, khu vực tư nhân tham
gia và chịu trách nhiệm là chủ yếu nhưng
chính phủ cần tích cực tham gia suốt vòng đời
dự án để đảm bảo dự án đáp ứng các mục tiêu,
cụ thể là thành lập các bộ phận giám sát quá
trình thực hiện dự án , xử lý các vấn đề phát
sinh, quản lý chất lượng dự án.
- Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô: Sự hài
lòng của các nhà đầu tư phụ thuộc rất lớn vào
điều kiện kinh tế vĩ mô tại khu vực mà dự án
được triển khai. Vì vậy Chính phủ cần tạo lập
một môi trường đầu tư thuận lợi với điều kiện
xã hội, pháp luật, kinh tế và tài chính ổn định.
- Phát triển thị trường tài chính: thị trường tài
chính là nguồn cung ứng vốn cho các khu
vực. Phát triển thị trường tài chính là tiền đề
cho việc phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô.
(ii) Lựa chọn đối tác tư nhân phù hợp:
Chính phủ cần lựa chọn các tập đoàn tư nhân
có năng lực và vững mạnh. Sự thành công của
dự án PPP đường sắt tốc độ cao phụ thuộc
nhiều vào sự lựa chọn này. Khi tham gia dự
án, tư nhân có trách nhiệm tài trợ vốn, thiết
kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và cung
cấp dịch vụ cho đến khi kết thúc thời gian
nhượng quyền. Để đảm bảo lựa chọn được
nhà đầu tư có năng lực, Chính phủ cần xây
dựng quy trình đấu thầu minh bạch và cạnh
tranh, dựa trên các cơ sở như phạm vi khách
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hàng, công bằng, cạnh tranh và tài chính
minh bạch. Ngoài ra, cần sử dụng những
phương pháp đánh giá khoa học và xây dựng
bộ tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với mục tiêu
của Chính phủ.
(iii) Nhận dạng và phân bổ rủi ro thích hợp:
Phân bổ rủi ro là sự phân chia là sự phân chia
các công việc giữa các đối tác trong cùng một
dự án, mỗi đối tác có trách nhiệm tài trợ, xây
dựng, kinh doanh và gánh chịu các rủi ro phát
sinh từ các công việc được giao. Các đối tác
công và tư khi tham gia PPP cần phải xác
định và hiểu rõ tất cả các rủi ro tiềm tàng liên
quan đến PPP để đảm bảo rằng các rủi ro
được phân chia một cách hợp lý. Rủi ro sẽ
được phân chia cho các bên có khả năng tài
chính và kỹ thuật tốt nhất để xử lý chúng. Đặc
biệt, đối với dự án đường sắt tốc độ cao rủi ro
cao do thâm dụng vốn, thời gian thực hiện dự
án dài và nhiều bên tham gia, cần thiết phải
phân chia rủi ro cho các đối tác tin cậy nhằm
đạt được hiệu quả đầu tư. Nhìn chung, các
nhà nghiên cứu đều khẳng định không có một
danh sách các rủi ro cố định cho dự án. Các
rủi ro của dự án PPP đường sắt tốc độ cao
thường bị ảnh hưởng bới quy mô, đặc điểm
dự án, loại hợp đồng PPP áp dụng. Ngoài ra,
mức độ quan trọng của một rủi ro cụ thể cũng
khác nhau giữa các dự án, giữa các quốc gia,
như rủi ro chính trị sẽ quan trọng hơn tại quốc
gia đang phát triển như nước ta.
(iv) Tài chính cho PPP: Chiến lược tài chính,
mà cụ thể là thiết lập cấu trúc vốn cho dự án
PPP một cách hợp lý sẽ là quyết định thành
công của mô hình này. Do đặc thù rủi ro cao
của dự án đường sắt tốc độ cao nên tài trợ từ
nợ của tư nhân bị hạn chế, chính phủ cần mở
rộng biên độ hỗ trợ nhằm tăng tính khả thi về
tài chính của dự án. Theo đó, một cấu trúc tài
trợ tiêu chuẩn cần được xây dựng cho một dự
án PPP bao gồm vốn mồi, vốn chủ sở hữu và
nợ. Vốn mồi là phần vốn góp ban đầu của
Nhà nước khi tham gia PPP nhằm giảm áp lực

về vốn cho tư nhân trong giai đoạn xây dựng,
đồng thời tăng tính hấp dẫn của dự án PPP.
Đây là một phần trong các hỗ trợ của Chính
phủ, phần vốn này Chính phủ không thu lợi
nhuận giúp tư nhân mau hoàn vốn. Cấu trúc
này đặc biệt phù hợp với các nước đang phát
triển như Việt Nam, nhất là dự án đường sắt
tốc độ cao có mức độ hấp dẫn không cao
Ngoài ra, để tăng sức hấp dẫn cho các dự án
PPP, Chính phủ cần cung cấp các hỗ trợ riêng
biệt hoặc thực hiện bảo lãnh bằng nhiều hình
thức như
- Hỗ trợ trực tiếp bằng trợ cấp, góp vốn, miễn
phí sử dụng đất, miễn giảm hoặc gia hạn nộp
thuế, hỗ trợ chi phí vận hành
- Hỗ trợ gián tiếp bằng cung cấp sự trợ giúp
cho tư nhân thông qua bảo lãnh khoản vay,
bảo lãnh doanh thu tối thiểu phù hợp với dự
án mà doanh thu thu từ phí không đủ bù đắp
chi phí đầu tư, đảm bảo tỷ giá, bảo lãnh chống
rủi ro bất khả kháng bằng kéo dài thời gian
nhượng quyền hoặc Chính phủ bù đắp tổn
thất cho đối tác tư nhân khi xảy ra rủi ro bất
khả kháng, thưởng cho dự án vượt tiến độ.
Sự hỗ trợ của Chính phủ nên ở mức
phù hợp sẽ cải thiện điều kiện tài chính và
tăng tính hấp dẫn của các dự án PPP. Nếu
mức hỗ trợ quá nhiều sẽ không phát huy được
lợi ích khai thác nguồn vốn của tư nhân mà
còn làm gia tăng mối quan ngại rằng khu tư
nhân thu được lợi nhuận từ khu vực công. Vì
thế, Chính phủ nên điều chỉnh mức độ hỗ trợ
và lựa chọn hình thức hỗ trợ thích hợp tùy
thuộc vào điều kiện cụ thể của từng dự án.
3.Kết luận
Lựa chọn đường sắt tốc độ cao cho phát
triển loại hình giao thông mới trên trục Bắc –
Nam trong tương lai là hoàn toàn phù hợp và
thực sự cần thiết. Xây dựng đường sắt tốc độ
cao sẽ mang lại tác động to lớn đối với chính
trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam
Trước hết sẽ đáp ứng bền vững nhu cầu vận
tải trên hành lang kinh tế Bắc – Nam kéo theo
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sự gia tăng về nhu cầu vận tải trong giai đoạn
từ nay đến năm 2030 và tiếp tục tăng nhanh
cho các năm sau đó đòi hỏi năng lực đáp ứng
của hệ thống giao thông vận tải luôn phải
được tăng cường. Với thực tại hiện nay, năng
lực của đường sắt đã gần bão hòa và cần cải
tạo nâng cấp, tuy nhiên khi cải tạo nâng cấp
cũng không đáp ứng nhu cầu vận tải sau
2030. Chính vì vậy đường sắt tốc độ cao với
các tính năng ưu việt vượt trội như năng lực
vận tải lớn, an toàn tin cậy, tiện nghi, thân
thiện với môi trường khi xây dựng sẽ đáp ứng
một cách bền vững nhu cầu vận tải ngày càng
tăng cao.
Thứ hai, giải tỏa áp lực cho các phương thức
vận tải khác, đặc biệt là vận tải đường bộ và
hàng không. Hiện nay thị phần vận tải đang
bị mất cân đối nghiêm trọng giữa các phương
thức vận tải gây nên tình trạng mất an toàn, ô
nhiễm môi trường, chi phí vân tải và logistics
cao. Để tháo gỡ tồn tại của hệ thống GTVT
cần có các giải pháp không chỉ cân đối hài
hòa mà còn tạo sự đột phá về năng lực và chất
lượng dịch vụ vận tải. Đường sắt tốc độ cao
với những ưu thế vượt trội sẽ là một gải pháp
hoàn toàn phù hợp giúp thiết lập lại sự hài hòa
và giải tỏa áp lực cho các phương thức vận tải
khác.
Thứ ba, tăng cường năng lực cạnh tranh của
nền kinh tế. Xây dựng đường sắt tốc độ cao
sẽ giúp cho hai đầu đất nước kéo lại gần nhau
hơn trong tư duy phát triển kinh tế, góp phần
tiết kiệm thời gian đi lại của hành khách. Chi
phí đi lại của xã hội cũng tiết kiệm. Những
lợi ích trên sẽ là nhân tố quan trọng để tăng
cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Ngoài ra phát triển đột phá hạ tầng giao
thông, tạo động lực cũng sẽ nâng cao năng
lực cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập
quốc tế.
Thứ tư, tái cấu trúc đô thị và phân bổ dân cư,
lao động. Đường sắt tốc độ cao sẽ góp phần
quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch cũng
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như quá trình đô thị hóa tại các đô thị trên trục
Bắc – Nam. Được sắt tốc độ cao hình thành
sẽ xóa bỏ những hạn chế về điều kiện địa lý,
cho phép rút ngắn khoảng cách thời gian cũng
như thay đổi khái niệm về không gian giữa
các địa phương, vùng miền. Lợi thế thương
mại và nguồn lực phát triển được chia sẻ giữa
các các khu vực. Tạo động lực thúc đẩy
nhanh quá trình đô thị hóa các khu vực kém
phát triển; là điều kiện tốt để quy hoạch lại đô
thị, góp phần mở rộng không gian, chia sẻ và
giảm áp lực đối với các đô thị lớn đã phát
triển. Những tác động tích cực của đường sắt
tốc độ cao sẽ góp phần quan trọng trong việc
tái cấu trúc đô thị và phân bổ dân cư, alo
động.
Thứ năm, phù hợp với chiến lược, quy hoạch.
Đường sắt tốc độ cao hoàn toàn phù hợp với
các chiến lược quy hoạch phát triển GTVT
nói chung, đường sắt nói riêng. Đặc biệt trong
chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã
khẳng định mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa
vào khai thác một phần tuyến đướng sắt tốc
độ cao.
Với sự cần thiết như vậy cần có nghiên
cứu huy động vốn đáp ứng nhu cầu dự án,
trong đó cần đặc biệt chú ý hình thức huy
động vốn khu vực tư nhân đầu tư cho dự án
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường
sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, Liên danh tư
vấn TEDI – TRICC – TEDISOUTH, Hà Nội
11/2018
2. Phạm Dương Phương Thảo – Kinh nghiệm
triển khai mô hình đầu tư công – tư (PPP) trên
thế giới để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô
thị. Tạp chí Phát triển & Hội nhập số 12 (22)
tháng 9-10/2013
3. Bùi Xuân Phong – Xây dựng đường sắt tốc độ
cao: Giải pháp đột phá phát triển đường sắt Việt
Nam. Báo GTVT, số Xuân Kỷ Hợi 2019
Địa chỉ tác giả: Học viện Công nghệ bưu chính
viễn thông
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CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
BASIS FOR DETERMINING LABOR ORIENTATIONS
OF THE SCHOOL TEACHERS
Nguyễn Văn Phúc*†
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 6/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 7/3/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/3/2019
Tóm tắt: Định mức lao động đối với giáo viên phổ thông là một công cụ giúp tổ chức và quản
lý đội ngũ giáo viên ở mỗi trường phổ thông. Về cơ bản, hệ thống định mức đang được quy định thống
nhất đối với giáo viên phổ thông trong phạm vi toàn quốc. Do tác động của nhiều yếu tố, hệ thống
định mức này đang cần được hoàn thiện. Muốn làm việc này, cần nghiên cứu, xác định những căn cứ
khoa học xác đáng để xác định những định mức này. Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định
các định mức lao động của giáo viên phổ thông. Bài viết viết phân tích các căn cứ cơ bản giúp xác
định các định mức lao động của giáo viên phổ thông.
Từ khóa: định mức lao động, giáo viên phổ thông, tổ chức lao động, đánh giá công việc.
Abstract: The labor norms for high school teachers are a tool to organize and manage teachers
in each school. Basically, the system of norms is regulated uniformly for school teachers nationwide.
Due to the impact of many factors, this rating system is in need of improvement. In order to do this,
it is necessary to study and determine the scientific bases to determine these norms. There are many
different methods to determine the labor norms of school teachers. The paper analyzes the basic
foundations that determine the school teachers' labor norms.
Keywords: labor norms, school teachers, labor organization, job evaluation.
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Định mức lao động là một công cụ quản lý lao
động, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc
nâng cao năng suất lao động. Nó được sử dụng
trong những trường hợp mà hao phí lao động
có thể lượng hóa được, kết quả lao động cũng
có thể lượng hóa được, và khi người/ tổ chức
sử dụng lao động muốn quản lý lao động theo
kết quả công việc được lượng hóa. Trong quản
lý lao động, định mức được xây dựng và áp
dụng khi người quản lý muốn quản lý lao động
theo kết quả công việc. Điều này là cần thiết vì
trong bất kỳ công việc nào, khi thực hiện bất kỳ
nhiệm vụ nào, công việc của bất kỳ ai cũng bao
gồm những hoạt động tạo ra kết quả và những
hoạt động không tạo ra kết quả1.‡
Các định mức được xây dựng trên cơ sở những
giả định liên quan tới các điều kiện làm việc,
đặc biệt là những giả định về các yếu tố kinh
tế- kỹ thuật- công nghệ- tổ chức Về lý thuyết,
định mức lao động được xác định trên cơ sở giá
trị bình quân của các mức hoàn thành nhiệm vụ
trong điều kiện bình thường (trung bình)2.§
Tùy vị trí công việc (gắn với những chức năng,
nhiệm vụ được xác định rõ), tính chất của công
việc và kết quả công việc cũng như điều kiện
làm việc mà mỗi lao động có thể chỉ thực hiện
một công việc rất ổn định, chỉ tạo ra một sản
phẩm hoặc dịch vụ hoặc phải đảm nhận nhiều
công việc khác nhau, tạo ra những đầu ra khác
nhau (tức là một tổ hợp các chức năng, nhiệm
vụ và tổ hợp các đầu ra cụ thể). Trong trường
hợp một lao động phải đảm nhận một tổ hợp
công việc, tạo ra một tổ hợp các đầu ra, định
mức lao động của lao động đó là một hệ thống
các định mức riêng rẽ, được xây dựng trên cơ

sở cơ cấu của các tổ hợp chức năng/ nhiệm vụ
và tổ hợp đầu ra cần tạo lập. Khối lượng công
việc định mức của lao động đó, trong bối cảnh
này, sẽ tùy thuộc cơ cấu nhiệm vụ mà người lao
động phải đảm nhận. Nếu người lao động đảm
nhận những công việc có tính linh hoạt cao, có
thể xác định những phương án tổ hợp công việc
“chuẩn” mà người lao động có thể đảm nhận
trong quá trình làm việc, hoặc xây dựng tổ hợp
nhiệm vụ với khối lượng công việc và kết quả
làm việc với độ co dãn nhất định. Việc thực thi
nhiệm vụ sẽ được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ
để thu hẹp bớt khoảng dao động của nhiệm vụ
hoặc công việc thực tế của người lao động
(cũng như kết quả làm việc tương ứng). Trên
thực tế, việc xây dựng các tổ hợp nhiệm vụ
thường được áp dụng cho các công việc trong
lĩnh vực dịch vụ và quản lý, hành chính cũng
như các công việc có tính phục vụ.
Để xây dựng các định mức lao động, nhiều
phương pháp khác nhau đã được sáng tạo và
vận dụng. Việc lựa chọn phương pháp nào tùy
thuộc trước tiên vào tính chất và đặc điểm của
công việc cần xây dựng định mức, vào điều
kiện và thực trạng tổ chức công việc, vào nhận
thức và khả năng của người lao động đối với
việc xây dựng và áp dụng định mức đối với họ,
vào năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý trong
việc hiểu các định mức, vận dụng các định mức
sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể cũng như
giám sát, kiểm soát việc thực hiện định mức.
Chính sách chung của tổ chức sử dụng lao động
cũng ảnh hưởng lớn tới phương pháp xây dựng
các định mức lao động và việc vận dụng chúng.
Tuy cách thức thực hiện có thể có những khác

1‡

2

Neill, Conor (2017), Sind Sie beschäftigt oder
produktiv? WirtschaftWoche.

Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der
Universität Zürich (2003), Gesellschaftlicher
Zwang zur Arbeit. Neue Zürcher Zeitung.
§
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biệt (do đó được coi là phương pháp cụ thể),
nhưng các định mức có thể được xây dựng theo
3 phương pháp: 1) Phương pháp phân tích công
việc; 2) Phương pháp so sánh và 3) Phương
pháp thực tế.
Thông thường, cũng giống như công việc trong
các ngành nghề khác, việc xây dựng định mức
làm việc cho giáo viên phải xuất phát từ 3 yếu
tố: Những công việc mà họ đảm nhận; công
nghệ và phương pháp thực hiện các công việc
của họ và điều kiện để người giáo viên thực
hiện công việc của mình theo công nghệ đã
chọn.
Tuy nhiên, giáo dục là một hoạt động có tính
tương tác cao, không chỉ có giáo viên quyết
định chất lượng của hoạt động giáo dục và chất
lượng của kết quả mà quá trình này tạo ra. Việc
tôn trọng sự phát triển cá nhân, thừa nhận tác
động của tố chất cá nhân tới kết quả của hoạt
động giáo dục khiến các phương châm và
phương thức giáo dục trở lên đa dạng hơn, đòi
hỏi giáo viên phải dành nhiều nỗ lực và thời
gian hơn để giúp học sinh nhận biết, lựa chọn
và phát triển các yếu tố và năng lực cá nhân
trong khi vẫn phải đảm bảo những yêu cầu
chung của quá trình học tập. Điều này cần được
quan tâm và tính toán đầy đủ khi xây dựng định
mức làm việc cho giáo viên.
Những công việc mà người giáo viên phải thực
hiện được xác định trên cơ sở vai trò, chức năng
mà giáo viên phải đảm nhận. Nhiệm vụ, chức
năng và các hoạt động cụ thể của đội ngũ giáo
viên phải được xác định từ mục tiêu của các
hoạt động giáo dục và kết quả của quá trình
giáo dục. Đây là những vấn đề liên quan tới,
xuất phát từ triết lý giáo dục của quốc gia và
vai trò luật định cho đội ngũ lao động này. Tuy

3
**

Luật Giáo dục, Điều 15.

nhiên, hiện đang có nhiều quan điểm, nhìn
nhận khác nhau về chức năng của giáo viên,
đặc biệt là giáo viên phổ thông ở các bậc tiểu
học và trung học cơ sở.
Ngoài quy định chung “Nhà giáo phải không
ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho
mọi người học tập”3, Luật Giáo dục quy định
những nhiệm vụ cụ thể mà nhà giáo phải đảm
nhận gồm:
“1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu,
nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất
lượng chương trình giáo dục;
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công
dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà
trường;
3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự
của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người
học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ
các quyền, lợi ích chính đáng của người học;
4. Không ngừng học tập, rèn luyện để
nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp
giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;
5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của
pháp luật”4.††
Về phương pháp và công nghệ được áp dụng
để thực hiện mục tiêu, thực hiện các hoạt động
nhằm tạo ra kết quả, Luật Giáo dục chỉ quy
định những yêu cầu sau đây: “Phương pháp
giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực,
tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù
hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học;
bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm
việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng
kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm,
**

4

Luật Giáo dục, Điều 72.

††
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đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học
sinh”5.‡‡
Từ những cơ sở trên, các công việc của giáo
viên phổ thông, đặc biệt là phổ thông hệ tiểu
học cơ sở và trung học cơ sở hiện được chia
thành 5 nhóm sau đây:
- Các công việc chuyên môn. Các hoạt động
này bao gồm cả việc giảng dạy trên lớp, chấm
bài, soạn bài (liên quan tới giờ giảng) lẫn việc
quan tâm, theo dõi, giáo dục đạo đức, tác
phong, lối sống cho học sinh (các hoạt động
“ngoại khóa”). Các hoạt động liên quan tới giờ
giảng phục vụ việc cung cấp tri thức (“trí dục”)
cho học sinh và dễ lượng hóa hơn. Nếu giảng
dạy là nhiệm vụ trung tâm của nhà trường thì
hoạt động này và thời gian thực hiện chúng
được cả nhà trường lẫn giáo viên quan tâm đầu
tiên. Trong khi đó, các hoạt động ngoại khóa
phục vụ nhiều hơn việc giáo dục đạo đức, kỹ
năng mềm và thái độ ứng xử của học sinh (“đức
dục”). Những hoạt động này đòi hỏi nhiều tính
sáng tạo của giáo viên, mất nhiều thời gian hơn
nhưng lại khó xây dựng định mức.
- Các hoạt động quản lý. Nhóm này bao
gồm các hoạt động của những giáo viên kiêm
nhiệm các nhiệm vụ quản lý/ lãnh đạo của
trường, kiêm nhiệm công tác quản lý ở địa
phương, công tác chủ nhiệm, công tác Đoàn,
Đội và các đoàn thể quần chúng ở các trường,
…. Quy mô trường càng lớn, khối lượng công
việc liên quan tới lĩnh vực này càng nhiều
nhưng hiện các quy định về thời lượng công
việc cho giáo viên đảm nhận lại bị giới hạn
cứng (cả về số người và thời gian mà mỗi người
đảm nhận). Trên thực tế, nhiều khi các hoạt
động quản lý được thực hiện lồng ghép với các
hoạt động khác. Nếu chỉ để xây dựng các định

5
‡‡

Luật Giáo dục, Điều 28, khoản 2.

9

mức, việc phân biệt một cách rạch ròi những
hoạt động này là không cần thiết mà chỉ cần
nhận thức rõ để tránh trùng lắp.
- Các hoạt động hành chính. Nhóm hoạt
động này bao gồm những công việc soạn thảo
các báo cáo, xây dựng các báo cáo, thống kê
ghi chép các biểu mẫu theo yêu cầu chung và
yêu cầu riêng của nhà trường. Nhóm hoạt động
này bao gồm những công việc bị giáo viên đánh
giá là “nhàm chán” nhất, chủ yếu phục vụ công
tác quản lý đối với các hoạt động giáo dục.
Việc quản lý giáo dục càng chặt chẽ, càng áp
dụng phương thức quản lý theo quá trình, đòi
hỏi các bước thực hiện càng được chuẩn hóa ở
mức độ cao thì các hoạt động này càng nhiều.
Theo dõi trong thời gian gần đây, khối lượng
các hoạt động thuộc nhóm này có xu hướng
tăng lên. Tuy nhiên, đây là loại công việc “phi
sản xuất”, không tạo thu nhập cho giáo viên
cũng không cung cấp tri thức, kỹ năng, không
rèn luyện đạo đức cho học sinh- nên thuộc loại
nhàm chán đối với giáo viên. Khi thực hiện
“quản lý chất lượng theo quá trình” và “hành
chính hóa” công tác quản lý giáo dục, các cán
bộ quản lý có xu hướng yêu cầu giáo viên phải
làm những việc này nhiều hơn, khiến họ mất
nhiều thời gian hơn.
- Các công tác xã hội. Nhóm công việc này
thường bao gồm các hoạt động phong trào
trong và ngoài trường, các hoạt động từ thiện,
các hoạt động giao lưu hoặc phối hợp giữa nhà
trường với địa phương hoặc các tổ chức xã hộinghề nghiệp (ngay trên địa bàn của trường hoặc
ở ngoài địa phương mà trường có trụ sở chính)
theo sáng kiến của bản thân của nhà trường hay
yêu cầu của địa phương, đặc biệt là những hoạt
động văn hóa- xã hội hoặc những nhiệm vụ
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chính trị của địa phương. Tùy thuộc tính chất,
vị thể và chủ trương của nhà trường mà các
hoạt động này nhiều hay ít, thời lượng mà giáo
viên được huy động vào những hoạt động này
có khác nhau. Nhìn chung, tuy đây là một trong
những nhiệm vụ của nhà trường, nhưng lại
không phải là những công việc được các trường
cũng như được các giáo viên ưu tiên dành thời
gian và nỗ lực thực hiện. Nhiều công việc thuộc
nhóm này không có định mức và giáo viên thực
hiện những nhiệm vụ này sẽ được tính là có ưu
điểm được xem xét khi bình bầu các danh hiệu
thi đua hoặc khi xem xét nâng lương, đề bạt.
Bên cạnh những hoạt động có kế hoạch, nhiều
hoạt động thuộc nhóm này hình thành một cách
tự phát, càng gây khó khăn cho việc xây dựng
định mức cho chúng.
- Các hoạt động nâng cao năng lực của giáo
viên. Thông thường, nhóm hoạt động này bao
gồm việc tự học, tự nghiên cứu của giáo viên,
các hoạt động sinh hoạt khoa học và sinh hoạt
chuyên môn trong nội bộ trường, tham gia các
khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên
môn, học tập chính trị, pháp luật, … Ngoại trừ
các hoạt động tự học, tự nghiên cứu để nâng
cao trình độ, hầu hết các hoạt động khác được
đưa vào chế độ, kế hoạch công tác của các
trường. Trong danh mục các công việc phải
thực hiện, hầu hết các công việc thuộc nhóm
này đều có thể định mức được. Tuy nhiên,
ngoại trừ các khóa tập huấn, các đào tạo do
Phòng hoặ Sở tổ chức và giáo viên được nhà
trường cử tham gia, thời gian thực hiện những
công việc loại này dễ bị cắt xén nhất.

- Để có thể xây dựng được định mức lao
động khoa học cho giáo viên phổ thông, cần
giải quyết một số vấn đề sau đây6.§§
- Rà soát mục tiêu, nguyên tắc giáo dục và
kết quả mà hoạt động giáo dục cần tạo ra (với
tư cách là kết quả tổng thể cũng như những kết
quả bộ phận của từng giai đoạn trong quá trình
đào tạo), từ đó xác định và cụ thể hóa các công
việc mà giáo viên phải đảm nhận, có sự phân
biệt điều kiện làm việc của họ ở mỗi vùng, mỗi
đối tượng. Những nội dung trên có liên quan
tới chiến lược và triết lý giáo dục quốc gia. Do
có sự khác biệt trong điều kiện làm việc, cần có
một hệ thống các định mức cho mỗi nhóm giáo
viên đảm nhận những nhóm công việc tương tự
nhưng có những điều kiện cụ thể khác nhau.
Việc này chính là tạo cơ sở cho việc xác định
các định mức bởi định mức bao giờ cũng được
xây dựng cho những công việc cụ thể.
- Phân loại/ phân nhóm các điều kiện, yêu
cầu đối với việc thực hiện các hoạt động giáo
dục và chuẩn hóa các điều kiện, yêu cầu cho
mỗi loại/ nhóm công việc đó. Việc xây dựng
định mức chỉ là vấn đề kỹ thuật, trong khi việc
phân loại/ nhóm các điều kiện, yêu cầu đối với
các hoạt động giáo dục thực ra là một nội dung
thuộc về chính sách đối với giáo dục- cơ sở cho
việc thực hiện các “thao tác” có tính kỹ thuật.
Những điều kiện, yêu cầu này có thể được điều
chỉnh trong suốt quá trình xây dựng và triển
khai áp dụng các định mức, nhưng chúng phải
được sơ bộ xác định trước làm định hướng cho
việc xây dựng các định mức.
- Khảo sát thực trạng thực hiện các định
mức hiện nay của đội ngũ giáo viên, trong đó

6

Krys, Christian (2011), Innovative
Geschftsmodelle. Sprinnger. London NewYork.
Teil 1.

Xem thêm: Fisher, Martin (1996), Performance
Appraisals. The Sunday Times Business Skills
Series, Part 2 và 5. London; Bieger, Thomas và
§§
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có phân nhóm giáo viên để định mức có thể phù
hợp tới mức tối đa. Tiến bộ khoa học- công
nghệ và bối cảnh kinh tế- xã hội của Việt Nam
đã có nhiều thay đổi khiến cơ cấu công việc của
đội ngũ giáo viên đã có nhiều thay đổi. Chúng
cần được định kỳ cập nhật để điều chỉnh định
mức.
Song song với việc xây dựng và triển khai quản
lý theo định mức công việc với đội ngũ giáo
viên, cần giải quyết một số vấn đề sau đây:
- Thúc đẩy công tác đổi mới hệ thống và cơ
chế vận hành của hệ thống giáo dục quốc gia.
Định mức lao động chỉ là một công cụ trong
quản lý giáo dục. Nó phải phù hợp và phục vụ
cho tổ chức và hoạt động của hệ thống giáo
dục. Đối với giáo viên (và cả các nhân sự khác),
việc áp dụng hệ thống định mức lao động cần
được gắn với một hệ thống đánh giá và thù lao
tương ứng. Hai hệ thống đánh giá cần được
phân biệt, thiết kế và vận dụng đúng đối tượng
và mục đích: Hệ thống đánh giá giáo viên (phục
vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng
lực, đề bạt và phát triển giáo viên với tư cách
là một chủ thể của hệ thống giáo dục) và hệ
thống đánh giá công việc/ kết quả công việc của
giáo viên (phục vụ cho việc tính toán và chi trả
thù lao lao động là chính).
- Tạo lập, duy trì và phát huy động lực làm
việc cho giáo viên. Động lực, nhiệt tình làm
việc của giáo viên quyết định chất lượng lao
động của họ, từ đó ảnh hưởng rất quyết định tới
chất lượng sản phẩm giáo dục. Nó cũng ảnh
hưởng tới việc thực hiện nghiêm túc hay có tính
chất đối phó với hệ thống định mức được ban
hành, đồng thời khắc phục những bất cập khó
tránh khỏi của bản thân hệ thống định mức
hoặc việc áp dụng nó trong thực tế. Một trong
những vấn đề khá nổi cộm và bức xúc hiện nay
ảnh hưởng tới động lực của đội ngũ giáo viên
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là chính sách tiền lương đối với ngành giáo dục
phổ thông.
- Phân cấp cho các trường trong việc điều
chỉnh định mức cho phù hợp với điều kiện thực
tiễn của trường. Phương án có thể lựa chọn là
1) xây dựng các phương án định mức khác
nhau và cho phép trường được lựa chọn áp
dụng phương án định mức và 2) ban hành hệ
thống định mức chuẩn và cho phép các trường
được cụ thể hóa trong một khoảng dao động
nhất định (tăng thêm hoặc giảm đi theo một tỷ
lệ % so với định mức chuẩn).
- Xây dựng và thực hiện các chiến dịch
truyền thông ứng với các giai đoạn, bước đi của
quá trình xây dựng và triển khai áp dụng hệ
thống định mức làm việc cho đội ngũ giáo viên.
Kinh nghiệm triển khai các chính sách về giáo
dục cho thấy đây là lĩnh vực có liên quan sâu
rộng tới toàn bộ xã hội nhưng không phải nội
dung của các chính sách đều được hiểu đúng.
Do vậy, sự nhận thức không chính xác (chưa
kể tới những khác biệt về lợi ích) thường gây
ra những phản ứng trái chiều, nhiều khi bất lợi,
thậm chí tiêu cực cho việc thực hiện các chính
sách. Việc thực hiện các chiến dịch truyền
thông cho phép tạo ra sự nhận thức đúng và đầy
đủ về chính sách, góp phần tạo ra sự đồng thuận
và ủng hộ, hỗ trợ việc thực hiện chính sách.
Như vậy, việc đưa các định mức làm việc vào
áp dụng cho đội ngũ giáo viên sẽ thuận lợi
hơn./.
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TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI KHI THỰC THI CÁC
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA)
STRENGTHEN COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
ON HANOI LOCATION WHEN ENFORCING FREE TRADE AGREEMENTS
(FTA)
Đỗ Hữu Tùng****
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 5/3/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/3/2019
Tóm tắt: Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA)
đơn phương và đa phương với nhiều quốc gia trên thế giới. Hà Nội là trung tâm kinh tế của khu vực
phía Bắc, vì thế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Nội sẽ là động lực
để hỗ trợ phát triển toàn bộ các doanh nghiệp trong khu vực. Bài viết sẽ tập trung phân tích năng lực
cạnh tranh của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thủ đô hiện nay. Từ đó đưa ra những
khuyến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh của khối DN này trong quá trình thực thi các FTA đã
được ký kết trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do (FTA), năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp, khuyến nghị, thủ đô
Hà Nội.

Abstract: Since 2006, Vietnam has signed many unilateral and multilateral free trade
agreements (FTAs) with many countries around the world. Hanoi is the economic center of the
northern region, so the competitiveness of enterprises in Hanoi will be the driving force to support
the development of all businesses in the region. The article will focus on analyzing the competitiveness
of small and medium enterprises in this city. Since then, we have made recommendations to improve
the competitiveness of these enterprises in the implementation of the signed FTAs in Hanoi capital.
Keywords: Free trade agreements (FTA), competitiveness, businesses, recommendations, Hanoi
capital.
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1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa
và nhỏ trên địa bàn Tp. Hà Nội
Cho đến nay, tổng số doanh nghiệp nhỏ
và vừa (DNNVV) của Hà Nội chiếm 97% tổng
số doanh nghiệp đăng ký thành lập, là khu vực
doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong tạo
việc làm (chiếm 50,1% lao động trong các
doanh nghiệp), tăng thu nhập cho người lao
động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu
tư phát triển và đóng góp vào ngân sách Nhà
nước. Theo số liệu báo cáo thống kê của Cục
thuế thành phố Hà Nội, tính đến 07/6/2016, Hà
Nội có 122.522 doanh nghiệp (DN), với số tăng
tuyệt đối là 10.421 DN, tương ứng 8% so với
thời điểm kết thúc năm 2015. Trong đó, chủ
yếu là khối DN ngoài quốc doanh (DNNQD),
DN đầu tư nước ngoài (DNĐTNN) tăng 214
DN, còn lại khối doanh nghiệp có vốn nhà nước
(DNNN) có xu hướng giảm do tái cơ cấu lại
DN (sát nhập, giải thể và thành lập công ty cổ
phần). Tính đến tháng 7 năm 2017, Hà Nội có
138.170 DN, tăng 10% so với cùng kỳ năm
ngoái. Hiện nay, khu vực DNNQD chiếm số
lượng DN lớn nhất trong tổng số DN hoạt động
trên địa bàn TP. Hà Nội. Tính đến tháng 7 năm
2017, số DN này đạt 132.519 DN, tăng 11% so
với cùng kỳ năm trước khiến cho khối DN này
đạt gần 96% tổng số DN phân theo khu vực
kinh tế. Tiếp theo đó là DNĐTNN là 3.782 DN,
tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Và
DNNN có tỷ lệ thấp nhất đạt 1.869 DN, giảm
9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong giai đoạn 2011- 2016 số lượng
DN thành lập mới cao hơn (15%) so với số
ngừng hoạt động, trừ năm 2012 là có số DN
ngừng nghỉ cao hơn. Cụ thể, DN thành lập mới
đạt 82.419 DN với tỷ lệ thành lập mới so với
các năm liền kề trước đó được duy trì khá ổn
định ở mức 88% đến 102%. Từ 1/7 đến
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25/7/2017 có 1.640 DN thành lập mới, tăng 1%
so với cùng kỳ. Tương ứng với số lượng DN
thành lập tại các khu vực kinh tế thì khu vực
kinh tế ngoài quốc doanh có số vốn chiếm tỷ
trọng lớn nhất từ 87% đến 95%; tiếp theo là khu
vực ĐTNN chiếm tỷ trọng từ 3% đến 7%; trong
khi đó khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng thấp
dưới từ 1 đến 7%. Chỉ trong vòng 1 tháng
(tháng 7 năm 2017), số DN có vốn tham gia của
nhà nước được thành lập tăng 400% so cùng kỳ
năm trước đạt 5 DN; DN có vốn ĐTNN: 29
DN, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước;
DNNQD là 1.606 DN, tăng 2% so với cùng kỳ
năm trước. Điểm đáng chú ý đó là các DN
thành lập mới trong lĩnh vực thương mại tăng
đều qua các năm và chiếm tỷ trọng nhiều nhất
đạt 31%-35% trong các ngành nghề kinh doanh
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù cùng
chiếm tỷ trọng từ 13%-15% song ngành công
nghiệp chế biến- sản xuất lại giảm nhẹ trong
những năm gần đây, trong khi ngành dịch vụ
lại ổn định và có xu hướng tăng lên. DN thành
lập mới trong ngành xây dựng chiếm tỷ trọng
từ 14% đến 21%, tuy nhiên có xu hướng giảm
dần. Một số các lĩnh vực ngành nghề khác như
tài chính, ngân hàng, bất động sản là những
ngành nghề đặc thù, về số lượng chiếm tỷ trọng
nhỏ nhưng quy mô về vốn thì lớn. Hầu hết các
ngành này đều nằm trong danh sách xếp hạng
DN lớn theo tiêu chí tại Nghị định số
56/2009/NĐ-CP của Chính Phủ.
Trong 4 tháng đầu năm 2018, thành phố
Hà Nội có 7.836 doanh nghiệp thành lập mới
với số vốn đăng ký là 79.630 tỷ đồng (giảm 3%
về số lượng và tăng 29% vốn đăng ký so với
cùng kỳ năm trước), trong đó có 165 doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn là
6.399,9 tỷ đồng (chiếm 2% về số lượng, 8% về
vốn điều lệ so với tổng số doanh nghiệp trên
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địa bàn) – trong đó có 137/165 doanh nghiệp
100% vốn đầu tư nước ngoài; 496 doanh
nghiệp đăng ký giải thể (tăng 36% so với cùng
kỳ), 2.955 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng
hoạt động (tăng 39% so với cùng kỳ).
2. Thực trạng năng lực cạnh tranh
của DNNVV trên địa bàn Hà Nội
Việt Nam đã chính thức gia nhập
WTO, là thành viên của ASEAN và đang tiếp
tục thực hiện lộ trình đã cam kết hội nhập sâu
rộng với nền kinh tế thế giới qua các hiệp định
thương mại đã tham gia. Quá trình hội nhập
kinh tế vừa mang lại cho DN những lợi ích
nhưng cũng tạo những thách thức to lớn đó là
sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự thay đổi
nhanh chóng và khó lường của môi trường
kinh doanh, cũng như áp lực cạnh tranh ngày
càng gay gắt ở cả thị trường trong và ngoài
nước, đã tạo ra nhiều thách thức đối với các DN
Việt Nam nói chung và DN trên địa bàn Hà Nội
nói riêng.
Đến nay, năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp Việt Nam cải thiện chậm và có xu thế
tụt hậu so với các nước Khu vực và các nước
phát triển. Theo thông kê của Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, xét về
yếu tố thể chế kinh tế, Việt Nam xếp hạng 92
thế giới, đứng thứ 9 trên 10 quốc gia của khu
vực ASEAN, chỉ trên Myanmar. Xét về yếu tố
sáng tạo, Việt Nam đứng hạng 87 thế giới còn
về mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ mới thì
càng thấp, xếp hạng 99.
Trong bảng xếp hạng 50 quốc gia về
cạnh tranh xuất khẩu hàng hoá của WTO thì
VN có thứ hạng thấp nhất. Trong khi đó các
quốc gia dẫn đầu trong khu vực ASEAN lần
lượt là Singapore (14), Malaysia (19), Thái Lan
(25) và Indonesia (32).
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Trong báo cáo năm 2014 của Tổ chức
Lao động quốc tế (ILO) cho thấy mức độ cải
thiện năng suất lao động Việt Nam đang giảm.
Giai đoạn 2002 – 2007 năng suất lao động
(NSLĐ) của VN tăng 5,2 %/năm nhưng đến
năm 2013 thì chỉ còn 3,3%. Điều này là nguyên
nhân khiến chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI –
Global Competiveness Index) bị giảm liên tục.
Năm 2011 VN được xếp thứ 59, năm 2012 xếp
thứ 65; năm 2013 xếp thứ 75.
Cụ thể hơn, năng lực cạnh tranh của
DNNVV trên địa bàn Hà Nội được đánh giá
trên các mặt như sau:
(1) Năng lực về vốn
Hầu hết, các DNNVV trên địa bàn Hà
Nội hoạt động trong tình trạng không đủ vốn.
Việc tiếp cận nguồn vốn hạn chế đã gây ra tình
trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, làm lây nhiễm
rủi ro giữa các doanh nghiệp. Kết quả khảo sát
cho thấy, gần một nửa số DNNVV đang trong
tình trạng thiếu vốn. Nguồn vốn bổ sung của
DN chủ yếu từ vốn vay ngân hàng nhưng hơn
1/3 số DNNVV cho biết gặp khó khăn khi vay
vốn ngân hàng. Tài sản đảm bảo và thủ tục, quy
trình vay vốn, giải ngân, thanh toán là những
nguyên nhân chính hạn chế khả năng tiếp cận
nguồn vốn tín dụng ngân hàng với trên 50%
DN lựa chọn. Điều này đã ảnh hưởng không
nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của các doanh
nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.
Cụ thể, nếu xét trên quy mô vốn, chủ yếu các
DN trên địa bàn thành phố Hà Nội là doanh
nghiệp nhỏ. Tính đến tháng 9 năm 2016, số DN
nhỏ đã lên đến 10.206 DN, tương ứng với 66%
tổng số DN trên địa bàn thành phố. Thậm chí,
vào năm 2012, có đến 80% số DN của Hà Nội
là DN nhỏ. Mặc dù, số DN nhỏ giảm dần qua
các năm từ 14.068 DN xuống còn hơn 10 nghìn
DN song vẫn chiếm tỷ lệ lớn và số lượng các
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DN siêu nhỏ còn tăng lên từ gần 3000 DN năm
2011 lên đến gần 5000 DN, tương ứng với 31%
tổng số DN trên địa bàn thành phố. Trong khi
đó, số lượng DN vừa lại giảm đi đáng kể từ 921
DN xuống còn 368 DN trong giai đoạn 20112016 và chỉ chiếm 2%. Tương tự, DN lớn ở Hà
Nội cũng giảm 135 DN trong vòng 5 năm và
đạt 127 DN tương ứng với 1% tổng số DN.
Theo số liệu thống kê 31/12/2016 của Cục
Thuế Hà Nội có 86% số doanh nghiệp có vốn

Năm

Tổng
số DN

2011
2012
2013
2014
20152‡‡‡

18.238
16.092
16.362
16.322
15.405

Bảng 2: Doanh nghiệp mới thành lập xếp hạng theo quy mô1†††
(Nguồn Cục thuế Hà Nội 2016)
Trong đó
Siêu nhỏ
Nhỏ
Vừa
Lớn
Tỷ lệ so Số
Tỷ lệ so Số
Tỷ lệ so Số
Số
với tổng lượng
với tổng lượng
với tổng lượng
lượng
số DN
số DN
số DN
DN
DN
DN
DN
2.987
16%
14.068 77%
921
5%
262
2.502
16%
12.811 80%
624
4%
155
4.287
26%
11.592 71%
384
2%
99
4.823
30%
10.982 67%
399
2%
118
4.704
31%
10.206 66%
368
2%
127

(2) Năng lực công nghệ
Sự lạc hậu về công nghệ và kỹ thuật sẽ
tạo ra chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định
và giá thành sản phẩm cao hạn chế khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp. Mặc dù nhiều
doanh nghiệp đã đổi mới máy móc thiết bị và
công nghệ nhưng tốc độ đổi mới còn chậm,
chưa đồng đều và chưa theo một định hướng
phát triển rõ rệt. Cụ thể,
- Kết quả khảo sát của Bộ Khoa học và
Công nghệ mới đây cho thấy, trình độ khoa học
công nghệ và năng lực đổi mới trong DNNVV

1

Tiêu chí tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính Phủ
Tính đến tháng 9

†††

2

‡‡‡

đăng ký dưới 10 tỷ đồng, đa số các doanh
nghiệp phải đi vay ngân hàng, việc tự huy động
vốn để đầu tư là rất khó khăn, khó tiếp cận
nguồn vốn vay do không đủ điều kiện vay hoặc
huy động vốn từ thị trường vốn.

Tỷ lệ so
với tổng
số DN
1%
1%
1%
1%
1%

của Việt Nam nói chung còn thấp. Số lượng các
DN hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ còn rất ít. Số lượng nhà khoa học, chuyên
gia làm việc trong các DN chỉ chiếm 0,025%
trong tổng số lao động làm việc trong khu vực
DN. Khoảng 80 – 90% máy móc và công nghệ
sử dụng trong các DN của Việt Nam là nhập
khẩu và 76% từ thập niên 1980 – 1990, 75%
máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao
(Cổng thông tin điện tử Hà nội, 2017).
- Phần lớn các DNNVV Hà Nội được
trang bị máy móc thiết bị có nguồn gốc từ nhiều
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nước khác nhau như: Trung Quốc, Liên Xô cũ,
Đông Âu, Hàn Quốc, Đài Loan…thuộc các thế
hệ khác nhau và lạc hậu so với thế giới 10-20
năm. Trình độ công nghệ lạc hậu làm cho hao
phí nguyên, nhiên, vật liệu tăng 1,5 lần so với
thế giới, năng suất lao động và chất lượng sản
phẩm thấp đã hạn chế năng lực cạnh tranh của
DNNVV (Cổng thông tin điện tử Hà nội,
2017).
(3) Năng lực quản lý và điều hành
Về khả năng quản lý của chủ doanh
nghiệp cũng là một điều đáng lo ngại vì đội ngũ
chủ doanh nghiệp DNNVV cũng mới được
hình thành từ những năm 90 trở lại đây, vì vậy
họ còn thiếu kinh nghiệm về nhiều mặt, từ kỹ
năng quản lý đến hiểu biết công nghệ và thị
trường. Một bộ phận lớn chủ doanh nghiệp nhỏ
và vừa và giám đốc tư nhân chưa được đào tạo
bài bản về năng lực quản trị kinh doanh và kỹ
năng quản lý, đặc biệt là năng lực quản trị kinh
doanh quốc tế. Từ đó dẫn đến khuynh hướng
phổ biến là hoạt động quản lý theo kinh
nghiệm, thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kiến
thức…
Trên địa bàn Hà Nội, mặc dù, có nhiều
DN với nhiều loại hình kinh doanh đa dạng,
song khả năng thu hút nguồn nhân lực chất
lượng cao trong DN đặc biệt DNNQD cũng rất
khó. Nguyên nhân là do khả năng về tài chính
có hạn, dẫn đến hạn chế nhiều mặt từ môi
trường làm việc, các chế độ chính sách, phương
thức quản lý nên khó thu hút được nguồn nhân
lực chất lượng cao vào làm việc. Việc thực hiện
chưa đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế cho người lao động đã làm giảm
đi chất lượng công việc, do vậy các DN này
càng rơi vào vị thế bất lợi trong việc quản lý và
thu hút nguồn lao động có chất lượng. Với quy
mô nhỏ nên nguồn vốn để đào tạo chuyên môn
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cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ quản lý
còn thấp. Hầu hết các DNNVSV không đủ kinh
phí để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
cho người lao động. Các DN này rất khó cạnh
tranh đối với các DN lớn khi khả năng quản lý
của chủ DN cũng là một điều đáng lo ngại vì
đội ngũ chủ DN, nhất là DNNQD cũng mới
được phát triển mạnh mẽ từ những năm 90 trở
lại đây, vì vậy họ còn thiếu kinh nghiệm về
nhiều mặt, từ kỹ năng quản lý đến hiểu biết
công nghệ và thị trường. Mặc dù so với các tỉnh
và thành phố khác, tỷ lệ chủ DN có trình độ đại
học trở lên tại Hà Nội có cao hơn song nhìn
chung năng lực và trình độ quản lý trong khối
DN này vẫn không đáp ứng được tình hình hiện
tại khi khả năng thích nghi với những biến đổi
của nền kinh tế thị trường còn thấp. Một bộ
phận lớn chủ DN và giám đốc tư nhân chưa
được đào tạo bài bản về năng lực quản trị kinh
doanh và kỹ năng quản lý, đặc biệt là năng lực
quản trị kinh doanh quốc tế. Từ đó dẫn đến
khuynh hướng phổ biến là hoạt động quản lý
theo kinh nghiệm, thiếu tầm nhìn chiến lược,
thiếu kiến thức…
(4) Về nhân lực trong các doanh nghiệp
Lao động là một lợi thế cạnh tranh của
Việt Nam bởi chi phí lao động rẻ, tuy nhiên,
năng suất lao động chỉ ở mức thấp, chủ yếu là
lao động thủ công, tác phong lao động công
nghiệp còn kém, chưa chấp hành tốt các nội
quy, quy định của doanh nghiệp.
Theo số liệu sơ bộ của cuộc tổng điều
tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
năm 2011 trên toàn quốc của Tổng cục thống
kê cho thấy, trình độ học vấn và trình độ được
đào tạo nghề của người lao động trong các
DNNVV là ở mức thấp nhất trong các khu vực
doanh nghiệp của nước ta. Trong các doanh
nghiệp ngoài Nhà nước mà chủ yếu là các các
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DNNVV, có tới 85,19% là lao động phổ thông,
có trình độ phổ thông trung học và thấp hơn; số
lao động là công nhân kỹ thuật có tỷ trọng là
7,73%, số lao động có trình độ trung học
chuyên nghiệp là 3,17% và số lao động có trình
độ cao đẳng, đại học là 3,83% trong tổng số
lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh. Số lượng lao động có trình
độ cao (trên đại học) chỉ chiếm tỷ trọng là
0,07% trong các doanh nghiệp này. Tỷ lệ lao
động tương ứng ở các doanh nghiệp Nhà nước
là 37,92%; 38,09%; 9,23%; 14,55%; 0,21%,
còn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài là 74,02%; 14,46%; 3,05%; 8,27% và
0,2%.
So với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn cả nước, thì nguồn nhân lực của các
DNNVV trên địa bàn Hà Nội được đánh giá là
cao hơn. Trong đó, tỷ lệ chủ doanh nghiệp có
trình độ trên đại học cao hơn hẳn so với đánh
giá chung của DNNVV trên địa bàn cả nước
(6% so với 1.34% tính trung bình chung của cả
nước). Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực
của các DNNVV nói chung vẫn ở trình độ thấp.
Nguyên nhân dẫn đến chất lượng lao động
trong DNNVV thấp chủ yếu là do quy mô nhỏ
nên nguồn vốn đầu tư để đào tạo chuyên môn
cho người lao động còn thấp. Hầu hết các
DNNVV không đủ kinh phí để đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn cho người lao động.
Thêm vào đó, DNNVV còn hạn chế nhiều mặt
từ môi trường làm việc, các chế độ chính sách,
phương thức quản lý nên khó thu hút được
nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc.
Việc thực hiện chưa đầy đủ các chính sách bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động
đã làm giảm đi chất lượng công việc trong khu
vực DNNVV, do vậy các DNNVV càng rơi
vào vị thế bất lợi.
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(4) Năng lực nghiên cứu thị trường và
lựa chọn thị trường mục tiêu
Công tác nghiên cứu thị trường còn hạn
chế, nhiều thị trường tiềm năng chưa được khai
thác. Hoạt động nghiên cứu thị trường của các
doanh nghiệp chưa được tổ chức một cách khoa
học, chi phí khảo sát thị trường còn rất hạn chế
nên hiệu quả không cao.
(5) Về chiến lược sản phẩm
Các sản phẩm của doanh nghiệp Việt
Nam có hàm lượng tri thức và công nghệ thấp,
chủ yếu dựa vào lợi thế lao động hoặc điều kiện
tự nhiên. Phần lớn các sản phẩm của các doanh
nghiệp Việt Nam chưa có tính độc đáo, luôn đi
sau về kiểu dáng, tính năng, giá trị gia tăng
trong sản phẩm, chất lượng sản phẩm chưa đủ
sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Thực tế,
nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có chiến
lược kinh doanh, chưa chú ý đến công tác
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
(6) Về chiến lược phân phối
Hệ thống kênh phân phối của các doanh
nghiệp Việt Nam chưa được quan tâm đúng
mức nên chưa thiết lập được hệ thống kênh
phân phối đến đại lý hoặc người tiêu dùng cuối
cùng, phần lớn vẫn áp dụng hình thức phân
phối qua các trung gian thương mại do đó chưa
kiểm soát được quá trình phân phối và tiêu thụ
sản phẩm, chưa nắm bắt trực tiếp những thông
tin phản ánh tình hình thị trường từ khách hàng.
(7) Về chiến lược quảng cáo và xây
dựng thương hiệu
Các doanh nghiệp Việt Nam dành chi
phí cho quảng cáo còn quá thấp. Chất lượng
quảng cáo còn kém do thiếu chuyên gia trong
lĩnh vực này. Hình thức quảng cáo của các
doanh nghiệp vẫn còn đơn điệu. Việc quảng
cáo thông qua các Công ty quảng cáo ở nước
ngoài hầu như không được sử dụng do chưa đủ
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khả năng tài chính. Hầu hết các doanh nghiệp
ở Việt Nam chưa xây dựng được các thương
hiệu mạnh, chưa khẳng định được uy tín và khả
năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và
quốc tế.
Tóm lại, qua đánh giá thực trạng năng
lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn thành
phố Hà Nội, có thể tóm tắt lại một số nét chính
sau:
DNNVV tại thành phố không có lợi thế
về vốn, lao động, công nghệ. Thật vậy, các
DNNVV trên địa bàn vẫn đang hoạt động trong
tình trạng thiếu vốn, nhu cầu vốn bổ sung là
khá lớn trong khi khả năng tự đáp ứng vốn chỉ
ở mức trung bình. Vốn, nguồn thông tin và
cách thức chuyển giao cũng là những rào cản
đối với các DN khi đổi mới công nghệ.
Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân
lực được các DN đánh giá khá cao. Mặc dù vậy,
số lượng các DN có nhu cầu nâng cao hơn nữa
chất lượng nguồn nhân lực cũng như đang gặp
khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực
thay thế và bổ sung vẫn chiếm số đông, trong
đó việc thiếu nguồn nhân lực được đào tạo
nghề là lý do chính yếu.
Cuối cùng, mặc dù thị trường tiêu thụ
tăng vững chắc, nhưng tình hình sẽ có thể đổi
chiều nếu các DNNVV trên địa bàn vẫn tiếp tục
bỏ ngỏ công tác nghiên cứu, phát triển sản
phẩm mới và xây dựng thương hiệu rõ ràng.
3. Tăng cường năng lực cạnh tranh
của DNNVV trên địa bàn Hà Nội
Đối với DNNVV
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các
DNNVV có thể tham khảo các giải pháp sau:
- Xây dựng chiến lược phát triển sản
phẩm mới, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh
doanh và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, các
DNNVV cũng cần tìm kiếm thị trường mới một
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khi các thị trường hiện tại đã bão hòa hoặc mức
độ cạnh tranh cao.
- Xây dựng chính sách huy động vốn.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực.
Để có được đội ngũ lao động có chất
lượng, các DNNVV cần tiến hành sắp xếp, bố
trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và lao động
hiện có dựa trên trình độ, kỹ năng, động lực
cũng như tạo sự gắn bó về quyền lợi và trách
nhiệm của người lao động với DN bằng các
chính sách như: đầu tư cho đào tạo, bảo đảm
công ăn việc làm ổn định cho người lao động
kể cả khi có biến động, xây dựng chế độ tiền
lương và thưởng theo hướng khuyến khích
người lao động có những đóng góp tích cực cho
sự phát triển của DN.
- Xây dựng, củng cố và phát triển
thương hiệu.
Thực tế hiện nay cho thấy, các DNNVV
thường không mấy chú trọng tới chiến lược
marketing, thậm chí vẫn còn giữ quan điểm làm
marketing có nghĩa là chi tiền để quảng cáo.
Nhưng marketing là đầu tư để tạo dựng, định
vị thương hiệu và tạo sự khác biệt cho thương
hiệu. Chính vì vậy mà khoản tiền chi ra để thực
hiện hoạt động marketing là những khoản đầu
tư cho hoạt động kinh doanh của DN chứ
không phải là chi phí sản xuất.
Khi xây dựng thương hiệu, DN phải
khơi dậy cảm xúc của khách hàng. Để xây dựng
một thương hiệu được khách hàng tin cậy thì
DN cần phải hiểu rõ khách hàng của mình hơn
ai hết và luôn lấy sự hài lòng của khách hàng
làm trọng tâm cho mọi hoạt động.
Ngoài ra, trong bối cảnh việc bắt chước,
giả mạo thương hiệu và công tác thực thi pháp
luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn chỉ dừng
lại ở hình thức xử phạt hành chính, thì DN phải
coi việc củng cố và phát triển thương hiệu như
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là công cụ bảo vệ lợi ích của mình và là nhiệm
vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Để tuyên
truyền mang tính đại chúng cho thương hiệu
của mình, các DNNVV có thể thực hiện việc
thiết lập một website của riêng DN mình.
Thông qua hình thức này, các DNNVV có thể
thực hiện việc quảng bá sản phẩm và thương
hiệu của DN với chi phí rất phải chăng.
- Liên kết trong kinh doanh
Do quy mô nhỏ, các DNNVV thường
gặp khó khăn trong việc thỏa mãn nhu cầu đa
dạng của khách hàng, đặc biệt là cung ứng gói
sản phẩm trọn gói. Liên kết ở đây là liên kết
trong cung ứng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu
cầu của khách hàng, chẳng hạn như liên kết
giữa dịch vụ nhà hàng, khách sạn và du lịch,
liên kết trong bán chéo sản phẩm.
- Xây dựng chiến lược phát triển dài
hạn và các kế hoạch ngắn hạn tương ứng
Một trong những hạn chế của DNNVV
là không xây dựng chiến lược phát triển. Để có
thể phát triển ổn định, DN cần có chiến lược
phát triển trung và dài hạn, và triển khai bằng
các kế hoạch ngắn hạn. Để xây dựng tốt được
chiến lược kinh doanh, DN cần phải xác định
mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn của mình.
- Nâng cao khả năng quản lý và tiếp cận
công nghệ thông tin tốt hơn
Các DN nhỏ thường là các “doanh
nghiệp gia đình” và việc sử dụng NNL gia
đình, họ hàng trong quản lý sản xuất, kinh
doanh là rất phổ biến. Khả năng chuyên môn
trong công tác quản lý DN cần được nâng cao
và đặc biệt là khuyến khích các DN này tiếp
cận công nghệ thông tin để cập nhật tốt hơn
thông tin về thị trường cũng như là các vấn đề
pháp lý có liên quan đến DN.
Đối với Thành phố Hà Nội
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+ cần hỗ trợ các DNNVSN trên địa bàn
TP.Hà Nội trong việc nâng cao năng lực tài
chính và quy mô hoạt động. Để làm được điều
này, chính quyền thành phố cần xây dựng hệ
thống các tổ chức tài chính phục vụ cho nhu
cầu về vốn của các DN này. Đồng thời, các DN
cũng chủ động tận dụng các chính sách ưu tiên
về thuế đang được thành phố thực hiện theo chỉ
đạo của Nhà nước. Các DN có thể tiếp cận các
nguồn vốn với lãi suất thấp để mở rộng quy mô
kinh doanh. Từ đó có cơ hội tập trung phát triển
khả năng quản lý của mình một cách có hệ
thống và chất lượng hơn. Ngoài ra, với số vốn
lớn hơn, các DNNVSN có thể tập trung nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng
chuyên môn hóa. Nhất là đội ngũ lãnh đạo sẽ
có điều kiện để tham gia các lớp tập huấn về kỹ
năng quản lý vốn, xây dựng chiến lược kinh
doanh, kỹ năng quản trị nguồn nhân lực,…Tuy
nhiên, Hà Nội cũng nên hỗ trợ các DN này
trong việc chuyển đổi từ DNNVSN sang DN
có quy mô lớn hơn. Vì hầu hết các DN này sẽ
gặp phải hạn chế về tầm nhìn chiến lược trong
phát triển kinh doanh trong dài hạn. Nhiều DN
hoạt động rất thành công ở quy mô nhỏ nhưng
thất bại ngay khi bước vào giai đoạn mở rộng
quy mô. Các DN đều phải xây dựng khả năng
phát triển một cách bền vững với phương thức
quản lý phù hợp, nếu không sẽ khó đứng vững
trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay. Ngoài
ra, thành phố cũng nên tổ chức nhiều khóa học
và phổ biến thông tin rộng rãi hơn đến các DN
này. Hỗ trợ về tài chính cho các DNNVSN để
tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực
DN do thành phố tổ chức bằng cách xin và sử
dụng nguồn viện trợ từ các DN lớn, các hiệp
hội, tổ chức và các quỹ khu vực và quốc tế.
Đồng thời cũng nên thiết kế các chương trình
học mang tính thực hành nhiều hơn, để DN có
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thể giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá
trình quản lý của mình.
+ Thiết lập chiến lược phát triển, mục
tiêu, vai trò cho DNNVV trong ngắn hạn, trung
hạn, dài hạn để Hiệp hội DNNVV và các
DNNVV trên địa bàn Thành phố có hướng phát
triển và nỗ lực tốt hơn.
+ Thành phố hàng năm tăng cường
nguồn cho Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp, giúp
doanh nghiệp từng bước đổi mới, hiện đại hoá
thiết bị, đầu tư chiều sâu phát triển sản xuất.
Chỉ đạo các DN rà soát, đánh giá chiến lược
kinh doanh, phương án sản xuất. Mặt khác,
tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tuyển
dụng lao động và môi giới lao động cho các
DN.
+ Xúc tiến và khuyến khích thành lập
Quỹ bảo lãnh tín dụng trên địa bàn để hỗ trợ
phát triển các DNNVV, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp khu vực tư nhân được tiếp cận
với nguồn vốn tín dụng từ các NHTM thông
qua việc bảo lãnh từ Quỹ này. Ngoài ra, cần
thúc đẩy sự phát triển thị trường dịch vụ tài
chính, từ đó hỗ trợ vốn kịp thời và có hiệu quả
cho các DNNVV trên địa bàn.
+ UBND Thành phố phối hợp với Sở
Khoa học và Công nghệ cần xây dựng kế hoạch
và bố trí kinh phí hỗ trợ các DNNVV trên địa
bàn thực hiện đăng ký và bảo hộ, áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
và các tiêu chuẩn quốc tế khác.
+ Tăng cường các hoạt động xúc tiến
thương mại. Thành phố phối hợp với các tổ
chức của Chính phủ, phi chính phủ và các
doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến
thương mại. Ví dụ như Thành phố có thể chủ
động thực hiện các đặt hàng với VCCI, các
doanh nghiệp đầu tư lớn của Việt Nam để thực
hiện các chương trình này. Điểm đặc biệt của
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các hoạt động này so với các hoạt động xúc tiến
thương mại truyền thống là tập trung xây dựng
thương hiệu thành phố Hà Nội gắn với các
ngành, lĩnh vực thế mạnh đã lựa chọn.
- Chính quyền Thành phố tiếp tục thực
hiện chính sách khuyến khích đầu tư, tạo lập và
duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi.
+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ
tầng, quy hoạch và tạo lập mặt bằng sản xuất.
Thành phố cần dành quỹ đất và thực hiện các
biện pháp khuyến khích xây dựng các khu, cụm
công nghiệp cho các DNNVV làm mặt bằng
sản xuất, kinh doanh hoặc di dời ra khỏi nội
thành, nội thị để bảo đảm cảnh quan môi
trường. Đồng thời, hỗ trợ các DNNVV có cơ
sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm từng bước
di dời khỏi đô thị, khu dân cư. Ngoài ra, hàng
năm Thành phố cần thông báo công khai diện
tích đất dành cho DNNVV và các khu, cụm
công nghiệp DNNVV; tổ chức tư vấn, tháo gỡ
khó khăn cho các DNNVV khi tìm kiếm mặt
bằng sản xuất kinh doanh.
+ Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục
hành chính, thủ tục một cửa. Giải quyết vấn đề
này là quá trình lâu dài song cấp bách và thực
sự cần thiết.
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quản lý NNT và SXKD của các doanh nghiệp.
4. Flanagan, R., W.Lu, L.Shen, C. Jewell,
(2007), Competitiveness in construction: a
critical
review
of
research.
ConstructionManagement and
Economics,
Vol. 25(9), pp.989-1000

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

22

5. Hồ Trung Thành, (2012), Nghiên cứu tiêu chí
và mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh động
cho các doanh nghiệp Ngành Công Thương. Đề
tài NCKH cấp Bộ, mã số: 63.11.RD/HĐ-KHCN.
6. Nguyễn Đình Thọ; Nguyễn Thị Mai Trang,
(2008), Năng lực cạnh tranh động của doanh
nghiệp Việt Nam. Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê,
trang 153-162.
7. Nguyễn Duy Dũng (2017), Phân tích và đánh
giá thực trạng năng lực và trình độ quản lý của
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Tóm tắt: Trong kỷ nguyên số, khoa học công nghệ tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Logistic đã tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cho một số quốc gia. Việt Nam cũng cần phải
theo kịp xu thế phát triển của thế giới. Bài viết phân tích diễn biến của cách mạng công nghiệp 4.0 và
ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng này trong lĩnh vực Logistic ở Việt Nam.
Từ khóa: kỷ nguyên số, khoa học công nghệ, lợi thế cạnh tranh, cách mạng công nghiệp 4.0,
lĩnh vực Logistic
Abstract: In digital era, science and technology affect all social areas. Logistic has created
many competitive advantages for some countries. Vietnam also needs to keep up with the development
trend of the world. This article analyzes the evolution of industrial revolution 4.0 and the application
of this revolution’s achievements in Vietnam’s logistic field.
Keywords: digital era, science and technology, competitive advantages, industrial revolution
4.0, logistic field.
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1. Tổng quan về cách mạng công
nghiệp 4.0
Nếu như Cách mạng công nghiệp đầu
tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để
cơ giới hóa sản xuất; cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện
năng để sản xuất hàng loạt; cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 3 sử dụng điện tử và CNTT
để tự động hóa sản xuất; thì bây giờ cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 CMCN 4.0) đang
nảy nở từ cuộc cách mạng lần 3, nó kết hợp các
công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa
vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Trong cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, tiến bộ công nghệ sẽ tạo
ra sự kết nối giữa thế giới thực, thế giới số và
thế giới sinh vật hữu cơ,... thiết lập những công
cụ sản xuất hội tụ giữa thực và ảo. Những thành
phần điển hình của nền công nghiệp 4.0
(Industry 4.0) bao gồm sự xuất hiện của công
nghệ Internet vạn vật (Internet of Things), Big
Data, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo,
xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới, công
nghệ nano cùng đột phá về nhận thức trong
những quy trình sinh học.
Internet vạn vật
Khái niệm Internet vạn vật kết nối
(Internet of Things – IoT), được tạo ra bởi
doanh nhân, người sáng lập và khởi sự Kevin
Ashton. Khái niệm nà được trình bà vào năm
1990 để miêu tả một hệ thống mà trong đó, thế
giới vật chất truyền đạt thông tin bằng máy vi
tính với bộ cảm biến ở khắp mọi nơi. Gần một
thập kỷ sau, khoảng từ năm 2008 đến năm
2009, số lượng thiết bị được kết nối đã vượt
qua số lượng dân cư trên hành tinh. Thời điểm
này, theo Cisco, mới là thời điểm khai sinh thực
sự của “Internet of Things”, thường được biết
đến là “Internet vạn vật kết nối”. Theo cách tiếp

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

cận này, một hệ thống được tạo ra không chỉ
phục vụ cho từng đối tượng riêng biệt, mà còn
cho các quá trình, dữ liệu, con người mà thậm
chí là động thực vật và các hiện tượng khí
quyển,... mọi thứ đều có thể được xem là những
biến số.
Ba đặc trưng của Internet vạn vật là
“phạm vi”, “sự có mặt ở mọi nơi” và “sự tối ưu
hóa”. Đặc trưng đầu tiên dựa vào triển vọng về
một mục tiêu xác định trước sự tương tác với
môi trường sống và sự phản hồi ngay lập tức.
Đặc trưng của bối cảnh cho phép mục tiêu cung
cấp các thông tin như sự định vị, điều kiện vật
chất, điều kiện khí quyển. “Sự có mặt ở mọi
nơi” minh chứng cho sự thật là các mục tiêu
ngày nay nhiều hơn rất nhiều so với những sự
kết nối đến mạng lưới của người điều khiển.
Trong tương lai gần, chúng sẽ truyền đạt thông
tin với nhau trên một quy mô rộng lớn. “Tối ưu
hóa” là biểu hiện chức năng mà mọi đối tượng
đều cần để tìm ra phương án khả thi nhất.
Với công nghệ của “Internet vạn vật kết
nối”, chúng ta có thể giám sát hành trình dịch
chuyển của các kiện hàng và bưu phẩm, từ đó
loại bỏ việc phải đặt câu hỏi “kiện hàng hiện ở
đâu?” Trong trường hợp giao hàng chậm trễ,
khách hàng có thể nhận được tin tức trước khi
xảy ra những vấn đề phát sinh. Đối với quản lý
kho hàng, kệ hàng thông minh và các pallet trở
thành động lực cho quản lý hàng tồn kho hiện
đại. Về sự chuyên chở hàng hóa, xe tải, đầu
kéo, romooc và somiromooc vận chuyển chính
xác hơn, có thể dự báo và an toàn. Phân tích kết
hợp với sự phát triển của đoàn phương tiện có
thể giúp dự báo rủi ro và tự động lập các kế
hoạch di chuyển nhằm mục tiêu hoàn thiện
chuỗi cung ứng. Những kết quả này chỉ ra rằng
“Internet vạn vật kết nối” là ếu tố quan trọng
trong hoạt động Logistics nói chung và lĩnh
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vực vận tải nói riêng. Các giải pháp trong lĩnh
vực này có thể cung cấp dữ liệu hữu ích cho sự
định vị và kiểm soát tình trạng của hàng hóa
hoặc hành khách. Với những thông tin này,
chúng ta có thể cải thiện dịch vụ khách hàng
bằng việc rút ngắn hành trình Logistics và tối
thiểu hóa chi phí toàn hệ thống.
Dữ liệu lớn (Big data)
Ngày nay, thông qua sự phát triển
nhanh chóng của Internet, một lượng thông tin
khổng lồ được cung cấp và lưu trữ ở các cơ sở
mà tại đó, việc xử lý và phân tích thông tin vượt
qua khả năng của các công cụ truyền thống.
Tuy nhiên, có một ứng dụng mà với nó, người
ta có thể tiến hành phân tích lượng dữ liệu
khổng lồ trên, gọi là Big Data – “dữ liệu lớn”.
Trong giới hạn bài viết, chúng ta không đề cập
đến các thuật toán quá phức tạp của Big Data
mà chỉ quan tâm đến ứng dụng của nó. Big
Data cho phép chúng ta quản lý có hiệu quả và
sử dụng những cơ sở dữ liệu liên tục lớn mạnh,
được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Công
nghệ này cho phép phân tích và tách những
thông tin quan trọng khỏi những thông tin ít
quan trọng hơn, phục vụ việc ra quyết định và
hỗ trợ hiệu quả cho sự dịch chuyển của khối
kiến thức để tiến hành kinh doanh.
Big Data giúp việc phân tích dữ liệu ở
cấp cao hơn so với các công cụ truyền thống.
Với công nghệ của nó, ngay cả những dữ liệu
được thu thập từ các hệ thống tương khắc
nhưng có tác động qua lại với nhau, cơ sở dữ
liệu và các website đều có thể được xử lý và kết
hợp để đưa ra một bức tranh rõ ràng về các giải
pháp cho những công t đặc thù và các cá nhân.
Một minh chứng thú vị cho việc ứng dụng công
nghệ Big Data trong các lĩnh vực của Logistics
là DHL, công t đã lắp đặt “Resilience360”, một
công cụ được thiết kế để quản lý rủi ro trong
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chuỗi cung ứng. Công ty có thể cung cấp cho
khách hàng những thông tin về các rủi ro tiềm
tàng tương ứng với chuỗi cung ứng của họ.
Ứng dụng thông qua sự thu thập và ước lượng
dữ liệu, không chỉ để bảo vệ mà còn để cải tiến
hiệu suất của chuỗi cung ứng. Do đó, sẽ không
còn sự gián đoạn trong quá trình. hoạt động và
có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong
dài hạn. DHL là điển hình cho việc sử dụng
phân tích Big Data giúp gia tăng năng suất hoạt
động, đồng thời cung cấp cơ hội cho việc khảo
sát các mô hình kinh doanh mới. “DHL
Resilience360” chứa đựng hai yếu tố kết hợp
với phân tích rủi ro, được xem như các công cụ
để giám sát chuỗi cung ứng trong điều kiện
“gần như nga lập tức”. Mặt khác, DHL cũng
đang trong giai đoạn tiên phong hướng đến mô
hình “Dự báo số lượng kiện hàng DHL”, ứng
dụng mang đến sự kết nối với phân tích của Big
Data. Mô hình nà đơn giản hóa việc lập kế
hoạch về số lượng kiện hàng, được cân nhắc
trong “sự tính toán có liên kết với yếu tố dữ
liệu”. Big Data cho phép cung cấp các đánh giá
để tối ưu hóa uá trình logistics, cải thiện chất
lượng dịch vụ khách hàng. Big Data cũng đưa
ra gợi ý về một số công cụ có hiệu quả trong
lĩnh vực tiếp thị trực tuyến cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Một phiên bản khác của
DHL là “DHL Geovista” cho phép phân tích
cặn kẽ và lượng hóa các dữ liệu địa lý rất phức
tạp để tạo điều kiện thuận lợi cho người cung
cấp dịch vụ logistics trong việc dự báo doanh
thu, tạo động lực cho các doanh nghiệp kinh
doanh vừa và nhỏ. Bên cạnh các nguồn từ hệ
thống cung ứng, bao gồm thông tin từ người
bán lẻ, vận tải, hóa đơn,… dữ liệu từ hồ sơ
khách hàng, hồ sơ mạng lưới xã hội, đơn đặt
hàng, dự báo thị trường, bản đồ địa lý cũng
đóng vai trò cung cấp những dữ liệu mà khách
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hàng sử dụng để phân tích thông tin từ hệ thống
phân phối, từ đó, người bán lẻ có thể đáp ứng
kỳ vọng của khách hàng bằng việc dự đoán các
hành vi của họ.
2. Những cơ hội và thách thức cho
đối với logistics Việt Nam trong bối
cảnh công nghiệp 4.0
Cũng giống nhu những cuộc cách mạng
công nghiệp truớc đâ , CMCN 4.0 hứa hẹn đem
lại nhiều lợi ích to lớn. Đối với ngành logistics,
cách mạng 4.0 góp phần làm giảm chi phí vận
chuyển và chi phí thông tin liên lạc, từ đó làm
chi phí kinh doanh đuợc tối uu hóa, đồng thời
hệ thống logistics và chuỗi cung ứng của các
doanh nghiệp cũng trở nên minh bạch hơn.
Nhận thức đuợc những lợi ích từ CMCN 4.0
mang lại cho ngành logistics nên cả Chính phủ
và các doanh nghiệp Việt Nam đã u ết tâm phát
triển ngành logistics theo xu huớng 4.0. Theo
kết quả khảo sát Hiệp hội Phần mềm và Dịch
vụ CNTT Việt Nam (VINASA) công bố tại
Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017
(Vietnam ICT Summit 2017) với chủ đề “Việt
Nam - Chuyển đổi số trong cách mạng công
nghiệp lần thứ tư", các doanh nghiệp, tổ chức
đề xuất, Việt Nam nên tập trung vào một số
ngành nuớc ta có lợi thế trong cách mạng công
nghiệp 4.0 bao gồm: Công nghệ thông tin
(89.9%), Du lịch (45.7%), Nông nghiệp
(44.9%), Tài chính, Ngân hàng (47%) và
logistic (28.3%).
Nhờ công nghệ phát triển mà các doanh
nghiệp có cơ hội rút ngắn thời gian thực hiện
đơn hàng và đem lại sự hài lòng cho khách
hàng. Hãy cùng hình dung một doanh nghiệp
làm dịch vụ logistics cho khách hàng, trong đó
bao gồm cả dịch vụ đua hàng về các kho lẻ hay
trung tâm phân phối của khách hàng. Một
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container 40 feet chứa luợng hàng cần đua về
hàng trăm kho khác nhau của khách hàng, để
thuận lợi trong việc giao nhận cần chia lô hàng
ra nhiều vận đơn khác nhau. Nếu nhu truớc đâ
doanh nghiệp logistics này phải làm từng chi
tiết gửi cho hãng tàu, và lại phải chờ đợi hãng
tàu làm từng vận đơn gửi về cho mình gây lãng
phí thời gian. Nhưng nhờ ứng dụng hệ thống
trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data
Interchange - EDI) mà các bên rút ngắn đuợc
rất nhiều thời gian cho mình, cụ thể: doanh
nghiệp logistics cập nhật toàn bộ thông tin đã
đuợc mã hóa vào hệ thống EDI rồi gửi cho hãng
tàu, hãng tàu cũng thông ua EDI để giải mã và
cập nhật những thông tin đó và kiểm tra tính
hợp lệ của các thông tin. Nhờ vậy, không
những tiết kiệm đuợc rất nhiều thời gian mà
còn giảm thiểu đuợc những rủi ro do sai sót
trong quá trình làm vận đơn.
Một cơ hội mà CMCN 4.0 đem lại cho
logistics Việt Nam là sự xuất hiện các loại hình
dịch vụ mới liên uan đến hoạt động logistics.
Năm 2017, công t cổ phần Ifreight đã cho ra
mắt hệ thống booking trực tuyến đầu tiên tại
Việt Nam. Hệ thống ifreight.net bao gồm
Website và Mobile app giúp doanh nghiệp có
thể lựa chọn đơn vị vận chuyển với danh sách
trên 40 hãng tàu để quyết định mức giá thấp
nhất tại từng thời điểm, từ đó có thể booking
trực tuyến thay vì thủ công nhu truớc đây.
Một ví dụ điển hình trong việc nắm bắt
cơ hội tạo ra bởi CMCN 4.0 tại Việt Nam chính
là việc sử dụng công nghệ mới trong hai đội
máy bay Boeing787 Dreamliner và Airbus
A350 do Vietnam Airlines khai thác. Khi máy
bay hoạt động, các thiết bị cảm ứng trên máy
bay sẽ gửi những dữ liệu về tình trạng của máy
bay về mặt đất. Nhân viên kỹ thuật dưới mặt
đất sẽ nhận được các cảnh báo và có kế hoạch
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sửa chữa và chuẩn bị phụ tùng thay thế. Các
phụ tùng thay thế này có thể sản xuất được
trong khi má ba đang ba nhờ công nghệ in 3D
và có thể tiến hành sửa chữa ngay khi máy bay
hạ cánh.
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mà
cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra, ngành
logistics Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với
những thách thức không hề nhỏ trong công
cuộc cách mạng này.
Về hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông
vận tải, tu đã có sự phát triển về cơ sở hạ tầng
cảng biển và đường bộ, nhưng khả năng bảo trì
và phát triển đường bộ còn thấp. Các tuyến
đường được xây dựng và thiết kế chủ yếu để
các phương tiện xe thô sơ xe má , xe đạp) di
chuyển, không được thiết kế cho chuyên vận
tải container. Cơ sở hạ tầng và khả năng vận
chuyển của đường sắt ngày càng xuống cấp,
gần đâ giao thông đường sắt thường xuyên gặp
phải các sự cố như tàu chạy trễ giờ, tai nạn giao
thông, thời gian vận chuyển hàng hóa tương đối
lâu so với các phương thức vận tải khác…Vận
tải hàng hóa bằng đường hàng không có ưu
điểm là thời gian vận chuyển nhanh, nhưng
cước phí cao, vẫn có các sự cố chậm trễ thời
gian giao hàng do máy bay không cất cánh/hạ
cánh…
Về hạ tầng công nghệ thông tin, theo
Báo cáo logistics Việt Nam năm 2017 của Bộ
Công thưong, hạ tầng công nghệ thông tin
(CNTT) phục vụ logistics gặp phải một số vấn
đề ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Ở tầm vi mô (trong
các doanh nghiệp): các doanh nghiệp logistics
Việt Nam đã có chú trọng đầu tư vào hệ thống
CNTT, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa thực
sự cao. Bên cạnh đó, do chi phí đầu tư lớn nên
các doanh nghiệp chỉ đầu tư vào các hệ thống
như uản lý vận tải (TMS), quản lý kho hàng
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(WMS) ... một cách nhỏ lẻ và chưa có tính đồng
bộ cho toàn bộ doanh nghiệp. Chưa có công t
nào ứng dụng các hệ thống tự động hóa cho kho
hàng, trung tâm phân phối. Ở tầm vĩ mô: Tu hạ
tầng và trình độ CNTT tại Việt Nam có phát
triển nhưng vẫn còn thiếu nhiều ứng dụng cho
chuyên ngành, nhất là cho logistics. Đối với hệ
thống thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu, nhu
cầu kết nối với nhiều bên liên quan hon giữa co
quan Hải quan, thuế, co quan quản lý chu ên
ngành và người khai hải uan đang là một vấn
đề cấp thiết. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có
định hướng rõ ràng trong việc đầu tư nghiên
cứu ứng dụng hay phát triển sản phẩm nào
trong lĩnh vực công nghệ thông tin logistics ...
Về nguồn nhân lực, việc giải quyết các
yêu cầu về nguồn nhân lực trong ngành
logistics luôn là bài toán khó cho Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên chăm lo các tác nghiệp hàng
ngày phần lớn tốt nghiệp đại học nhưng không
chu ên, phải tự nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay
nghề trong quá trình làm việc. Đội ngũ nhân
công lao động trực tiếp đa số trình độ học vấn
thấp, công việc chủ yếu là bốc xếp, kiểm đếm
ở các kho bãi, lái xe vận tải, chưa được đào tạo
tác phong công nghiệp, sử dụng sức lực nhiều
hon là bằng phưong tiện máy móc. Sự yếu kém
này là do phưong tiện lao động còn lạc hậu,
chưa đòi hỏi lao động chuyên môn.
Bên cạnh đó, tính thực tiễn của chuông
trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng
không cao, làm cho người học chưa thấy hết
vai trò và sự đóng góp của logistics, giao nhận
vận tải trong nền kinh tế. Đối với các doanh
nghiệp, để nhân viên có thể đáp ứng được yêu
cầu của công việc, họ thường tổ chức các khóa
đào tạo nội bộ với người hướng dẫn là những
người đang tại chức. Lực lượng đào tạo này tuy
có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng kỹ năng

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

28

sư phạm và khả năng truyền đạt chưa được bảo
đảm.
Về trình độ công nghệ logistics. Nếu
như trên thế giới việc áp dụng hải quan điện tử
đã được các quốc gia như Mỹ, Singapore, Nhật
Bản… áp dụng từ lâu thì hải uan điện tử mới
được đưa vào sử dụng tại Việt Nam từ năm
2013. Kể từ năm 2013 tới nay, nhờ áp dụng hải
uan điện tử, cơ chế 1 cửa, tạo điều kiện cho
doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tốc
độ thời gian thông quan hàng hóa. Tuy nhiên
vẫn có nhiều vấn đề tồn đọng như cách áp mã
HS để tính thuế cho mặt hàng xuất nhập khẩu
giữa doanh nghiệp và cơ uan Hải uan chưa có
tính thống nhất cao, thời gian sau thông uan
tương đối dài, tỷ lệ kiểm hóa hàng sau thông
quan lên tới 10% toàn bộ lô hàng… Trong vận
tải đa phương thức, các hình hình thức vận tải
thủ , đường bộ, vận tải biển… vẫn thiếu sự kết
hợp một cách hiệu quả, chưa tổ chức tốt các
điểm vận tải. Phương tiện vận tải đa phần đã
lạc hậu, trình độ cơ giới hóa còn yếu kém. Công
tác lưu kho chủ yếu bằng giấy tờ, chưa áp dụng
tin học trong quản lý như chương trình uản trị
kho, quản lý mã vạch… Đa số các doanh
nghiệp kho vận và vận tải của Việt Nam đều có
thiết kế website, nhưng phần lớn các website
lại chỉ nêu các thông tin giới thiệu chung về
công ty, thiếu hẳn các tiện ích mà khách hàng
cần như công cụ track and trace, lịch tàu,
ebooking. Trong khi khả năng nhìn thấy và
quản lý đơn hàng visibilit ) là một yếu tố được
các chủ hàng đánh giá rất cao khi lựa chọn công
ty vận tải thì điều này mới có rất rất ít các doanh
nghiệp Việt có thể cung cấp.
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động logistic tại Việt Nam
Một số giải pháp đối với doanh nghiệp

Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực: Mặc dù giá thành của ứng dụng Big
Data có thể đắt đỏ, đôi khi lên đến hàng triệu
USD nhưng bằng việc sử dụng lượng dữ liệu
khổng lồ mà các doanh nghiệp thu thập trong
lúc khách hàng ghé thăm và tương tác với trang
web của mình hoặc sau khi họ tiến hành những
giao dịch đầu tiên, Big Data hỗ trợ đắc lực cho
doanh nghiệp Logistics trong việc nghiên cứu
được sở thích, thói quen của khách hàng, gián
tiếp giúp doanh nghiệp đưa ra các gợi ý hoặc
dự báo được hành vi khách hàng đối với các lô
hàng tiếp theo. Chỉ cần doanh nghiệp biết khai
thác một cách có hiệu quả Big Data thì điều này
không chỉ giúp tăng lợi nhuận cho chính họ mà
còn tăng trải nghiệm sử dụng dịch vụ của người
dùng, tiết kiệm thời gian hơn nhờ những lời gợi
ý so với việc phải tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên,
việc sử dụng Big Data luôn cần phải được đồng
bộ hóa. Ví dụ, ngay cả khi các công t đã đầu tư
hàng triệu USD vào Big Data và lấ được thông
tin về nhiều thứ nhưng chỉ có ít hơn 40% nhân
viên thật sự có thể hiểu và tận dụng các thông
tin này. Điều đó làm giảm hiệu quả của Big
Data khá nhiều, dẫn đến lãng phí tài nguyên.
Vì vậy, doanh nghiệp Logistics cần tiến hành
các bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ các
hoạt động có giá trị gia tăng thấp sang các hoạt
động có giá trị gia tăng cao, bằng cách tăng
cường nguồn vốn con người và tăng chi tiêu
cho nghiên cứu, phát triển năng lực sử dụng
công nghệ thông tin tiên tiến của nhân viên,
tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ để nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực.
Thứ hai, mở rộng và đa dạng hóa các
loại hình dịch vụ: Đâ là biện pháp hết sức quan
trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ Logistics tại Việt Nam hiện nay. Các doanh
nghiệp tổ chức tốt các dịch vụ cung ứng cho
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khách hàng sẽ giúp nhà sản xuất kinh doanh tiết
kiệm chi phí kho bãi, nhân sự, phương tiện vận
chuyển trong các công đoạn của uá trình lưu
chu ển hàng hóa. Phát triển toàn diện mô hình
Logistics là giải pháp hết sức cần thiết đối với
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và
giao nhận của Việt Nam hiện nay. Xu hướng
đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của doanh
nghiệp cần tập trung vào 3 khâu chính: đảm
nhận dịch vụ đóng gói, phân loại hàng hóa cho
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; đồng thời
cung cấp dịch vụ kiểm đếm, phân phối hàng
hóa đến địa chỉ tiếp nhận; đầu tư, xâ dựng hợp
lý, có hiệu quả hệ thống kho bãi của doanh
nghiệp.
Thứ ba, ứng dụng công nghệ hiện đại
trong quản lý và khai thác để tiếp cận và sử
dụng hết tiềm năng của “Internet vạn vật kết
nối” và Big Data: Hiện na , cơ sở dữ liệu hệ
thống thông tin của Việt Nam nói chung và
ngành logistics nói riêng còn nhiều bất cập.
Các website của các cơ uan chu ên ngành
logistics chưa thực sự mạnh, chưa hỗ trợ nhiều
cho các doanh nghiệp, dữ liệu thông tin còn
nghèo nàn, chưa thỏa mãn nhu cầu của khách
hàng. Những tiện ích mà khách hàng cần như
hệ thống tìm kiếm cơ sở dữ liệu của lô hàng
hầu như không doanh nghiệp nào làm được. Vì
vậy, yêu cầu cấp bách là cần xây dựng hệ thống
thông tin hiện đại, cơ sở dữ liệu mạnh để kết
nối cộng đồng Logistics Việt Nam với các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài
nước. Thứ tư, nâng cao chất lượng dịch vụ
cung cấp cho khách hàng: Doanh nghiệp hoạt
động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt
không có sự bảo trợ của Nhà nước, muốn đứng
vững và phát triển thì cách hiệu quả nhất là
doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ mà
mình cung cấp cho khách hàng. Để thực hiện
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điều này, các doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư
nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa các trang
thiết bị phục vụ, mua sắm các trang thiết bị
mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai
các hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách
hàng về vận tải, kho bãi, chứng từ,…
Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà
nước
Thứ nhất, tăng cường ứng dụng
“Internet vạn vật kết nối” xâ dựng hệ thống
giao thông thông minh. Với hệ thống đường bộ
đã trở nên chật chội thì tắc nghẽn và kẹt xe
đang là tình trạng xảy ra hàng ngày gây phiền
nhiễu cho người tham gia giao thông và vận
chuyển hàng hóa ở một đất nước có tốc độ phát
triển cao như Việt Nam. Do đó, ưu tiên cấp
bách mang tầm quốc gia hiện nay là cải thiện
tốc độ của hệ thống giao thông qua việc xây
dựng thêm nhiều tuyến đường tốt hơn, bao gồm
đường cao tốc, tàu điện ngầm cũng như các hạ
tầng giao thông khác. Từ năm 2017, Bộ GTVT
đã bước đầu xây dựng hệ thống giao thông
thông minh – ITS (Intelligent Transport
System), một ứng dụng nổi bật trong khu vực
IoT, áp dụng cho đường ô tô cao tốc, đường
liên tỉnh và giao thông đô thị. Cụ thể, ở phía
Bắc, ITS được ứng dụng trên đường vành đai 3
Mai Dịch – Thanh Trì), đường Láng - Hòa Lạc,
Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội); quốc lộ 3 mới;
Cầu Giẽ - Ninh Bình; quốc lộ 1 (Hà Nội - Bắc
Ninh) và quốc lộ 18 (Nội Bài - Bắc Ninh). Ở
phía Nam, hệ thống ITS đã được ứng dụng trên
tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Giây; dự kiến trung tâm ITS quản lý tuyến
cao tốc này sẽ phát triển thành trung tâm ITS
cho cả khu vực phía Nam kết nối được với hệ
thống điều hành ITS quốc gia. Đặc biệt, Bộ
GTVT đang định hướng ưu tiên phát triển hệ
thống ITS trong các dịch vụ tiện ích cơ bản và
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ưu tiên ứng dụng trong việc tổ chức điều tiết
giao thông tại các trục đô thị lớn trên phạm vi
cả nước. Nhìn chung, việc triển khai ứng dụng
các công nghệ hiện đại trong công tác quản lý
và điều hành giao thông tại Việt Nam, trong đó
có hệ thống ITS đã bước đầu mang lại những
hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai
ứng dụng ITS ở các thành phố lớn trong thời
gian qua chỉ mang tính chất thí điểm riêng lẻ,
thiếu tính liên kết và định hướng tổng thể cho
toàn hệ thống. Trong kỷ nguyên phát triển của
khoa học và công nghệ, để hiện đại hóa lĩnh
vực GTVT bằng ITS rất cần có một giải pháp
tổng thể nhằm hướng tới một nền giao thông
chất lượng và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Như một tất
yếu, các hệ thống ITS ngà càng được đưa vào
thực tế với hy vọng bảo đảm trật tự và an toàn
giao thông tốt hơn. Đầu tư phát triển hệ thống
cơ sở hạ tầng GTVT là một trong những ưu tiên
hàng đầu mà Việt Nam đang thực hiện. Trong
quá trình đó, việc ứng dụng và phát triển hệ
thống ITS cần được đặc biệt chú trọng và khẩn
trương tiến hành.
Thứ hai, viễn thông và thông tin: Tăng
cường hiệu quả tham gia giao thông thông ua
điện thoại di động trong các phương tiện,
Internet và sử dụng thư điện tử. Các ứng dụng
và phát hiện về ITS dựa trên ứng dụng IoT sẽ
hỗ trợ hiệu quả hơn, giúp thu thập dữ liệu tự
động, cung cấp nhiều thông tin hơn cho việc
lập kế hoạch, chính sách và quản lý hiệu quả
vận tải của doanh nghiệp Logistics.
Thứ ba, đổi mới kết cấu hạ tầng
logistics: Chính phủ cần tập trung nâng cao kết
cấu hạ tầng hiện có bằng cách xây dựng cảng
nước sâu và cảng khu vực trên các vùng; hình
thành các trung tâm logistics đặt ở những đầu
mối giao thông thuận tiện cho việc chuyên chở;
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từng bước nâng cấp các tuyến đường bộ trọng
yếu, hình thành mạng lưới đường bộ đồng bộ
và hiện đại ở ba vùng kinh tế trọng điểm. Bên
cạnh đó, việc đầu tư phát triển có sự nhấn mạnh
đến việc phát triển cảng biển. Hiện nay, hơn
90% lượng hàng hóa vận tải container đối với
hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung ở cảng
TP.HCM và Hải Phòng. Tuy vậy, các cảng này
vẫn còn nhiều hạn chế về luồng lạch và độ sâu.
Trước mắt, chính quyền địa phương cần tận
dụng và khai thác ở mức cao công suất của các
cảng biển hiện có bằng cách thúc đẩy sự cạnh
tranh giữa các cảng; thực hiện đổi mới trang
thiết bị xếp dỡ hàng hóa và phối hợp với các
phương thức vận tải khác nhằm thúc đẩy sự
cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tại các
cảng và kết hợp với các chức năng kho hàng
hiện đại tại các cảng. Đối với kết cấu hạ tầng
đường biển thì cần tập trung nâng cấp hệ thống
cảng và đội tàu. Đối với kết cấu hạ tầng đường
sông thì cần xây dựng các cảng trên cơ sở xác
định các tuyến chính cùng với việc đầu tư trang
thiết bị phù hợp. Đối với kết cấu hạ tầng đường
sắt thì tập trung cải tạo và nâng cấp các tuyến
hiện có về cả chiều dài và khổ đường.
Thứ tư, đảm bảo tính thống nhất, minh
bạch và nhất quán: Các quy định pháp luật điều
chỉnh kinh doanh dịch vụ Logistics để phục vụ
tốt cho việc tạo thuận lợi, nâng cao năng lực
cạnh tranh của thương mại. Hệ thống luật pháp
điều chỉnh các hoạt động Logistics tại Việt
Nam hiện na tương đối đầ đủ, ngoài u định
Dịch vụ Logistics (bằng 8 điều) trong Luật
Thương mại 2005, còn có các luật khác như
Luật Hàng hải, Luật Hàng Không Dân dụng,
Luật Giao thông Đường bộ, Luật Đường
sắt…), các văn bản quy phạm pháp luật có tính
chất định hướng như u hoạch, chiến lược phát
triển liên uan đến ngành dịch vụ logistics cho
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các thời kỳ 2020, tầm nhìn 2030 ngày càng
hoàn chỉnh. Tuy nhiên, qua thời gian hội nhập
khu vực và quốc tế, một số các u định pháp luật
về logistics hiện na đã không còn phù hợp,
thiếu cập nhật các định chế cần thiết trong lĩnh
vực logistics quốc tế dẫn đến chưa tạo ra được
một thị trường dịch vụ logistics minh bạch,
cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.
Tuy logistics được xem là “ ếu tố then chốt”
phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển các
ngành dịch vụ khác Đ 175/ Đ-TT ngà
27/1/2011), nhưng đến na chưa được quản lý
vào một đầu mối thống nhất, chưa có vị trí
tương xứng trong bộ máy tổ chức của Bộ Giao
thông Vận tải cũng như Bộ Công thương. Đâ là
một trong những khó khăn rất lớn làm ảnh
hưởng tới sự phát triển của ngành dịch vụ
Logistics của Việt Nam. Sự không thống nhất
trong u định về cơ uan uản lý Nhà nước có thẩm
quyền liên uan đến hoạt động quản lý nhà nước
về Logistics. Ví dụ cụ thể tại Nghị định
87/2009/NĐ-CP và Nghị định 89/2011/NĐ-CP
(sửa đổi Nghị định 87/2009/NĐ-CP), Bộ Giao
thông Vận tải được u định là cơ uan cấp giấy
phép kinh doanh vận tải đa phương thức - một
hoạt động quan trọng của dịch vụ Logistics,
trong khi theo u định của Luật Thương mại,
2005, Bộ Công thương là cơ uan uản lý nhà
nước về Logistics và việc đăng ký kinh doanh
Logistics lại do Sở Kế hoạch&Đầu tư thực
hiện. Về điều kiện đăng ký kinh doanh
Logistics và kinh doanh vận tải đa phương thức
còn chưa thống nhất, việc kiểm tra sau khi đã
cấp phép hoạt động còn buông lỏng… 5. Kết
luận Ngà na , đại bộ phận các hãng kinh doanh,
bao gồm các công ty Logistics, phải xác định
việc bổ sung sản phẩm, chi tiết kỹ thuật, công
nghệ và đổi mới tổ chức là vấn đề cốt lõi trong
xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
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Các hãng cần tập trung vào việc tạo ra các giá
trị mới cho khách hàng, đối tượng ngày càng
trở nên thông thái hơn với những yêu cầu cao
hơn, rút ngắn thời gian phân phối sản phẩm,
dịch vụ. Các giải pháp mới nhất như “Internet
vạn vật”, Big Data cùng với cách mạng công
nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những cơ hội để
các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng nhu cầu
của khách hàng và góp phần vào sự phát triển
của hoạt động quản trị Logistics và quản trị
chuỗi cung ứng./
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Tóm tắt: Sự phát triển của thương mại điện tử (TMĐT) trên thế giới đã làm thay đổi phương
thức kinh doanh, thay đổi mạnh mẽ các giao dịch truyền thống và đem lại những lợi ích to lớn cho các
doanh nghiệp cho người tiêu dùng và cho toàn xã hội. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc ứng
dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường,
tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nhà nước, với vai trò là chủ thể quản lý, đã tạo
ra những tiền đề cơ bản cho việc ứng dụng và triển khai TMĐT trong các doanh nghiệp. Bằng các
công cụ quản lý của mình, Nhà nước đã đóng vai trò định hướng, tạo lập môi trường cho sự phát triển
của TMĐT. Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản lý TMĐT, từ đó
đưa ra các khuyến nghị đối với Việt Nam.
Từ khóa: thương mại điện tử; kinh nghiệm quốc tế; quản lý nhà nước, khuyến nghị, Việt Nam
Abstract: The development of e-commerce in the world has changed business methods,
drastically changed traditional transactions and brought great benefits to companies, consumers and
to society. For Vietnamese enterprises, the application of e-commerce to production and business
activities has increased the competitiveness and market expansion, creating many business
opportunities for companies. The State, as a management entity, has created basic premises for the
application and deployment of e-commerce in enterprises. With its management tools, the State has
played a role of orientation, creating an environment for e-commerce development. The paper focuses
on analyzing experiences of some countries in e-commerce management, thereby making
recommendations for Vietnam.
Keywords: e-commerce; international experience; State management, recommendations, Vietnam.
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1. Tổng quan chung về thương mại
điện tử
Trong bối cảnh người tiêu dùng mất
dần hứng thú với việc mua sắm tại các cửa hàng
truyền thống, thị trường thương mại điện tử
đang chớp lấy thời cơ để bước vào thời điểm
phát triển mạnh. Theo thống kê, năm 2016, có
1,61 tỷ người trên toàn cầu mua hàng trực
tuyến. Dự kiến, doanh thu bán lẻ trực tuyến trên
toàn thế giới sẽ tăng từ 1.900 tỷ USD năm
2016, lên 4.060 tỷ USD năm 2020.
Quá trình phát triển của TMĐT gắn liền
với sự phát triển của công nghệ thông tin và
Internet sau này là các thiết bị di động. Bắt đầu
từ năm 1995 khi thuật ngữ "electroniccommerce" được hãng máy tính IBM sử dụng
thì những nghiên cứu về TMĐT mới chính thức
ra được đề cập đến nhiều.
Theo Cục thống kê Hoa Kỳ, "TMĐT là
việc hoàn thành bất kỳ một giao dịch nào thông
qua một mạng máy tính làm trung gian mà bao
gồm việc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền
sử dụng hàng hoá và dịch vụ".
Dưới góc độ doanh nghiệp "TMĐT là
việc thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động
kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng,
phân phối và thanh toán thông qua các phương
tiện điện tử", theo khái niệm này thì sẽ bao gồm
toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
Dưới góc độ quản lý nhà nước, TMĐT
bao gồm các lĩnh vực:
- I-Infrastructure: cơ sở hạ tầng cho sự phát
triển TMĐT
- M-Data Message: thông điệp dữ liệu
- B-Basic Rules: các quy tắc cơ bản
- S-Specific Rules: các quy tắc riêng trong
từng lĩnh vực
- A-Applications: các ứng dụng

Khái niệm TMĐT theo góc độ QLNN
có hai điều đáng quan tâm. Thứ nhất, mô hình
này là cơ sở để các chính phủ có thể xác định
các nội dung cần có nhằm tạo ra một môi
trường thích hợp cho sự phát triển của TMĐT.
Thứ hai, dựa trên mô hình này, các tổ chức
quốc tế có thể xác định phương hướng góp
phần xây dựng hệ thống các hướng dẫn, các
điều luật, các tiêu chuẩn, các qui định để
TMĐT toàn cầu có thể trở thành hiện thực.
Thương mại điện tử có nhiều điểm khác
với thương mại truyền thống, chính vì thế cần
hiểu rõ được các đặc trưng của TMĐT để có
được những chính sách quản lý hiệu quả, một
số đặc trưng chính của TMĐT cần chú ý như:
- Các bên tiến hành giao dịch trong TMĐT
không tiếp xúc trực tiếp với nhau và không
đòi hỏi phải biết nhau từ trước
- Các giao dịch thương mại truyền thống
được thực hiện với sự tồn tại của khái niệm
biên giới quốc gia, còn TMĐT được thực
hiện trong một thị trường không có biên giới
(thị trường thống nhất toàn cầu).
- Trong hoạt động giao dịch TMĐT đều có sự
tham gia của ít nhất ba chủ thể, trong đó có
một bên không thể thiếu được là người cung
cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực.
- Đối với thương mại truyền thống thì mạng
lưới thông tin chỉ là phương tiện để trao đổi
dữ liệu, còn đối với TMĐT thì mạng lưới
thông tin là thị trường.
Trên thế giới hiện nay đang có một số mô
hình thương mại điện tử như sau:
- Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với
doanh nghiệp (Business to Business-B2B)
- Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và
người tiêu dùng (Business to ConsumerB2C)
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Thương mại điện tử giữa người tiêu dùng
với người tiêu dùng (Consumer to
Consumer-C2C)
- Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với
cơ quan nhà nước (Business to
Government -B2G)
- Thương mại điện tử giữa cơ quan nhà nước
với người lao động (Government to
Employee-G2E).
Từ khái niệm về TMĐT cho thấy
TMĐT chỉ khác hoạt động thương mại truyền
thống ở phương thức tiến hành các hoạt động
thương mại, TMĐT không phải là một lĩnh vực
hoạt động riêng biệt mà là phương thức tiến
hành hoạt động kinh doanh thương mại trên
môi trường điện tử. Như vậy QLNN về TMĐT
chính là hoạt động QLNN về thương mại có
gắn với các đặc trưng của TMĐT như đã nêu ở
trên.
Với quan điểm này, quản lý nhà nước
về thương mại điện tử được hiểu là quá trình
nhà nước sử dụng các công cụ quản lý của
mình để tác động lên hoạt động thương mại
trong môi trường điện tử nhằm đạt được các
mục tiêu phát triển thương mại điện tử đã đặt
ra.
QLNN về TMĐT là một bộ phận của
QLNN về kinh tế do đó các nội dung QLNN về
TMĐT cũng xuất phát từ các nội dung QLNN
về kinh tế. Theo hướng tiếp cận từ quá trình
quản lý, QLNN về TMĐT bao gồm các nội
dung:
- (i) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát
triển TMĐT bao gồm: Chiến lược TMĐT;
Kế hoạch chi tiết hóa chiến lược phát triển
TMĐT.
- (ii) Xây dựng chính sách và ban hành pháp
luật về TMĐT bao gồm: Chính sách
thương nhân, chính sách phát triển nguồn
-
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nhân lức, chính sách bảo vệ người tiêu
dùng và chính sách thuế trong TMĐT,
chính sách phát triển hạ tầng công nghệ;
- Xây dựng và ban hành pháp luật về TMĐT
(iii) Tổ chức thực hiện kế hoạch, chính
sách phát triển TMĐT bao gồm: Truyền
thông và tư vấn; Triển khai các chương
trình, dự án phát triển TMĐT; Vận hành
các quỹ; Phối hợp hoạt động.
- (iv) Kiểm soát TMĐT bao gồm: hoạt động
kiểm soát nhằm đảm bảo việc chấp hành
chính sách, pháp luật của Nhà nước về
TMĐT.
2. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý
nhà nước về TMĐT
TMĐT đã phát triển từ rất lâu tại một số
quốc gia trên thế giới. Đối với một số quốc gia
có nền kinh tế phát triển thì TMĐT luôn đóng
một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển
kinh tế. Là một quốc gia đi sau, việc nghiên cứu
các kinh nghiệm trong QLNN về TMĐT của
các quốc gia có nền TMĐT phát triển sẽ giúp
cho Việt Nam thành công trong quá trình phát
triển TMĐT của mình.
2.1 Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Hàn Quốc là một trong những nước có
khu vực TMĐT phát triển nhất trên thế giới,
Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị một loạt các
đạo luật TMĐT và liên tục nâng cao khuôn khổ
pháp lý TMĐT bằng cách chỉnh sửa luật hiện
hành, ban hành luật mới. Dưới đây là thống kê
các đạo luật chính liên quan đến TMĐT đã
được ban hành tại Hàn Quốc Khung pháp lý
TMĐT cơ bản:
- Luật khung vềTMĐT: Ban hành năm
1999, sửa đổi năm 2002 và 2005;
- Luật bảo vệ người tiêu dùng trong
TMĐT: Ban hành năm 2002 và sửa đổi
năm 2005;
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- Luật chữ ký điện tử: Ban hành năm 1998,
sửa đổi năm 2001 và 2005;
- Luật phát triển ngành đào tạo điện tử: Ban
hành năm 2004;
- Luật phát triển ứng dụng mạng CNTT và
truyền thông và bảo vệ thông tin: Ban hành
năm 1999, sửa đổi năm 2002, 2004 và 2005.
Chính phủ Hàn quốc có nhiều chính
sách khuyến khích và tạo điều kiện cho sự phát
triển của TMĐT. Chính sách phát triển nhân
lực TMĐT Để hỗ trợ phát triển nhân lực
TMĐT, năm 2000, Chính phủ Hàn Quốc đưa
ra "Kế hoạch phát triển nhân lực TMĐT" và
tiếp đó là một loạt chương trình hỗ trợ chia
thành 2 loại: 1. Nâng cao hệ thống và mở rộng
cơ sở hạ tầng phát triển nhân lực TMĐT; 2. Hỗ
trợ các môn học TMĐT. Các chương trình này
có thể kể đến: hỗ trợ đại học xây dựng giáo
trình TMĐT, đào tạo nhân lực TMĐT cho địa
phương, xây học viện ảo cho phụ nữ tham gia
TMĐT, hỗ trợ học thạc sỹ TMĐT tại đại học
Carnegie Melon (Mỹ)...
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Hầu
hết các DN vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn
trong ứng dụng TMĐT do thiếu tài chính, nhân
sự và chiến lược dài hạn. Vì vậy Chính phủ Hàn
Quốc đã triển khai chương trình thông tin hóa
cho DN vừa và nhỏ từ năm 2001 và trong 3
năm, chương trình này đã tư vấn và hỗ trợ tin
học hóa sản xuất, kinh doanh cho hơn 30.000
DN vừa và nhỏ. Năm 2003, Hàn Quốc còn
thành lập Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu về TMĐT
để hỗ trợ DN tham gia thị trường thế giới thông
qua TMĐT. Để giúp các DN thuận lợi hơn khi
triển khai TMĐT, Chính phủ đã xây dựng chỉ
số TMĐT Hàn Quốc (gọi tắt là KEBIX) nhằm
giúp DN đánh giá khả năng sẵn sàng TMĐT
của mỗi ngành nghề thông qua 5 yếu tố: môi
trường, con người, nguồn lực và cơ sở hạ tầng,

quy trình và giá trị. KEBIX được Bộ Thương
mại và Công nghiệp Hàn quốc triển khai vào
năm 2002, từ đó giúp DN vạch ra chiến lược
TMĐT cho mình và cũng giúp Chính phủ đưa
ra các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng
ngành nghề.
Chính phủ còn củng cố các dịch vụ
công sử dụng CNTT như xây dựng hệ thống
G4B - cổng dịch vụ một cửa của CP dành cho
DN, hệ thống giao tiếp G4F cổng dịch vụ một
cửa với người nước ngoài, thành lập hệ thống
thương mại phi giấy tờ...
 Chính sách bảo vệ khách hàng
Bảo vệ khách hàng thực sự là một cuộc
cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ khách hàng chính
là giải quyết tranh chấp liên quan đến TMĐT.
Trong môi trường cạnh tranh lành mạnh này,
những vấn đề chính như đưa sai các thông tin
hoặc quảng cáo phóng đại trên Internet, tranh
chấp tên miền, kết nối mạng gian lận, và cạnh
tranh không công bằng xuất phát từ các hành
động không công bằng khác. Để giải quyết vấn
đề này Hàn Quốc đã lập ra Uỷ ban điều đình
TMĐT.
 Sở hữu tri thức
Thủ tướng Hàn Quốc đã ra sắc lệnh thi
hành các đạo luật về TMĐT bao gồm cả vấn đề
sở hữu vào ngày 27/3/2001. Trong đạo luật mới
được sửa đổi này, Bộ Văn hoá và Du lịch Hàn
Quốc đã chỉ rõ phạm vi sao chép máy tính,
sách, và các giao diện trên màn hình. Ngoài ra
còn có sắc lệnh bổ sung chỉ ra những vấn đề cụ
thể về bản quyền trong các chương trình máy
tính vào ngày 16/7/2001 do Bộ trưởng Bộ
Thông tin và viễn thông ký. Do có quá nhiều
các tranh chấp thường xuyên về tên miền,
Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập lập Văn
phòng giải quyết các tranh chấp tên miền vào
tháng 8/2001.
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 Bảo mật và chứng nhận
Tại Hàn Quốc, đạo luật cơ bản về
TMĐT và chữ ký điện tử có quy định chi tiết
về bảo mật và chứng nhận. Trong luật cơ bản
về TMĐT, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa
ra các quy định cụ thể trong việc trao đổi tài
liệu điện tử trong TMĐT. Chữ ký điện tử được
chấp nhận chính thức kể từ tháng 2/1999, nó
được công nhận như một phương tiện đảm bảo
tính xác thực tài liệu điện tử.
Trung tâm cấp chứng nhận Hàn Quốc
(Korea Certification Authority Central
http://www.rootca.or.kr) là nơi chỉ đạo việc
quản lý chứng chỉ chữ ký điện tử trong việc sử
dụng.
 Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Hầu hết các DN vừa và nhỏ (SMB) gặp
nhiều khó khăn trong ứng dụng TMĐT do thiếu
tài chính, nhân sự và chiến lược dài hạn. Vì vậy
CP HQ đã triển khai chương trình thông tin hóa
cho SMB từ năm 2001 và trong 3 năm, chương
trình này đã tư vấn và hỗ trợ tin học hóa sản
xuất, kinh doanh cho hơn 30.000 SMB. Năm
2003, HQ còn thành lập Trung Tâm Hỗ Trợ
Xuất Khẩu về TMĐT để hỗ trợ DN tham gia
thị trường thế giới thông qua TMĐT.
Để giúp các DN thuận lợi hơn khi triển
khai TMĐT, CP đã xây dựng Chỉ Số Thương
Mại Điện Tử HQ (gọi tắt là KEBIX) nhằm giúp
DN đánh giá khả năng sẵn sàng TMĐT của mỗi
ngành nghề thông qua 5 yếu tố: môi trường,
con người, nguồn lực và cơ sở hạ tầng, quy
trình và giá trị. KEBIX được Bộ Thương Mại
và Công Nghiệp HQ triển khai vào năm 2002,
từ đó giúp DN vạch ra chiến lược TMĐT cho
mình và cũng giúp CP đưa ra các chính sách hỗ
trợ phù hợp với từng ngành nghề.
2.2 Kinh nghiệm từ Singapore
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Singapore đã đạt được nhiều tiến bộ
trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng số hóa, qua
đó thúc đẩy tăng cường năng lực và mở rộng
ứng dụng số hóa trong các hộ gia đình và doanh
nghiệp. Tiêu biểu có thể kể đến sự phát triển
của hệ thống cáp quang và mạng 4G, nhờ đó
tăng đáng kể tốc độ truyền tải thông tin. Nhờ
mạng cáp quang mà tốc độ kết nối Internet
trung bình của Singapore đã tăng từ 5,4
megabit mỗi giây (Mbps) năm 2012 lên 20
Mbps năm 2016, ngang với Nhật Bản và Phần
Lan. Tương tự như vậy, Singapore cũng nằm
trong nhóm đầu các quốc gia có tốc độ kết nối
4G nhanh nhất thế giới, một phần nhờ liên tục
đầu tư cải thiện hạ tầng mạng. Tổng lượng đăng
kí băng thông rộng cáp quang và đăng ký 4G
tại Singapore đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm
qua.
Trong giai đoạn đầu, Singapore xác
định 5 lĩnh vực then chốt đối với bất cứ công
dân nào và toàn xã hội mà công nghệ số có thể
tham gia gồm giao thông, nhà ở và môi trường,
hiệu quả kinh doanh, y tế và các dịch vụ công.
Chính phủ cam kết sẽ tạo điều kiện về hạ tầng,
chính sách để mọi sáng kiến, ý tưởng đều có cơ
hội hình thành và thử nghiệm, kể cả những rủi
ro có thể xảy ra.
Công nghệ thông tin (CNTT) được xác
định là cốt lõi để thực hiện mục tiêu Quốc gia
thông minh, trong đó tập trung vào 3 ưu tiên:
công nghệ hỗ trợ xã hội; di động và giao thông
thông minh; môi trường dữ liệu an toàn. Chính
phủ cũng cam kết hằng năm đầu tư khoảng 1%
GDP cho nghiên cứu và phát triển.
Singapore là thị trường thanh toán điện
tử (TTĐT) phát triển mạnh nhất trong các nước
ASEAN, với tỷ lệ dân số sử dụng internet
khoảng 80% và năm 2015, chỉ số TTĐT của
nước này ở khoảng 56%-57%. Singapore là
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nước nhanh chóng tiếp thu công nghệ mới với
số người sử dụng ví điện tử (VĐT) đã tăng gấp
đôi trong năm 2015 và chiếm tới 23% trong
tổng dân số của nước này, hay chiếm hơn 41%
trong tổng số người mua sắm trực tuyến.
Chủ trương để biến Singapore thành
một xã hội không tiền mặt được nhất trí là cần
đơn giản hóa và hợp nhất các hệ thống thanh
toán khác nhau. Để đẩy nhanh lộ trình, Cơ quan
quản lý tiền tệ Singapore đã triển khai sáng
kiến với 2.000 hệ thống POS (các máy chấp
nhận thanh toán thẻ để khách hàng quẹt thẻ)
thanh toán đồng nhất tại hơn 650 cửa hàng bán
lẻ trên toàn quốc.
Thêm nữa, chính phủ Singapore đang
lập kế hoạch phát triển một hệ thống thanh toán
nhanh, sử dụng một mã QR chung (một dạng
mã có thể được quét bằng điện thoại thông
minh) để thực hiện TTĐT trên toàn quốc.
Nhóm công tác chịu trách nhiệm về vấn đề này
do Ủy ban tiền tệ Singapore và Ủy ban phát
triển Truyền thông thông tin Singapore
(Infocomm Media Development Authority)
điều phối và bao gồm các bên liên quan như
ngân hàng, chương trình thanh toán, các nhà
cung cấp dịch vụ thanh toán QR và các cơ quan
chính phủ. Trên thực tế mã QR cung cấp một
giải pháp thay thế rẻ hơn và ít cơ sở hạ tầng hơn
so với các chương trình thẻ ghi nợ và thẻ tín
dụng. Do vậy, hiện nay mã QR ngày càng được
sử dụng nhiều trong TTĐT, góp phần thúc đẩy
thanh toán không tiền mặt.
Singapore phát triển ngành CNTT –
truyền thông (ICM) làm động lực nền tảng cho
phát triển nền kinh tế số. ICM bao gồm mười
hai phân ngành sản xuất hoặc thúc đẩy sự phát
triển hàng hóa và dịch vụ số (bao gồm phần
cứng, viễn thông, dịch vụ CNTT, phần mềm,
trò chơi, dịch vụ trực tuyến, in ấn, bưu điện &

chuyển phát nhanh, xuất bản, phát thanh truyền
hình, phim ảnh và video, và âm nhạc), qua đó
đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều
kiện áp dụng số hóa giữa các hộ gia đình và các
doanh nghiệp tại Singapore.
2.3 Kinh nghiệm từ Trung Quốc
Trung Quốc hiện đã là một thế lực lớn
về công nghệ số cả ở thị trường nội địa và toàn
cầu. Báo cáo của Viện Nghiên cứu toàn cầu
McKinsey (MGI, 2017) khẳng định Trung
Quốc hiện là cường quốc công nghệ số với tiềm
năng tăng trưởng khổng lồ.
Ba trụ cột chính nâng đỡ sự phát triển
hết sức nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh
vực công nghệ số là: (i) một thị trường khổng
lồ và trẻ trung cho phép thương mại hóa nhanh
chóng các mô hình kinh doanh số; (ii) một hệ
sinh thái số phong phú đang mở rộng vượt trên
tầm một số “người khổng lồ”; (iii) chính phủ
tạo điều kiện và không gian để các doanh
nghiệp số thử nghiệm, đồng thời vừa là nhà đầu
tư vừa là người tiêu dùng các công nghệ số.
Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ kinh
tế số hóa để đáp ứng nhu cầu của lượng dân số
trực tuyến rất lớn, đặc biệt là nhu cầu về tìm
kiếm thông tin, truyền thông và thương mại
trong giai đoạn đầu. Nền kinh tế số hóa của
Trung Quốc đặc trưng bởi sự phát triển mạnh
mẽ của truyền thông số và thương mại điện tử
với sự hiện diện của ba nhà cung ứng nội địa
khổng lồ bao gồm Alibaba (thương mại điện
tử), Tencent (game trực tuyến và mạng xã hội),
và Baidu (công cụ tìm kiếm). Chính phủ Trung
Quốc khẳng định khuyến khích tiêu dùng trực
tuyến trong những năm tới.
Trong một sáng kiến nhằm hỗ trợ các
nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp nhỏ,
năm 2014, Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung
Quốc (CBRC) phê duyệt kế hoạch thí điểm
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thành lập 5 ngân hàng tư nhân. Một trong 5
ngân hàng thí điểm - Ngân hàng WeBank – đã
khai trương hoạt động đầu tiên vào tháng 1 năm
2015 với tư cách là ngân hàng Internet thuần
túy với vốn nền đăng kí là 3 tỉ RMB, các cổ
đông chính bao gồm Tencent (30% cổ phần),
Baiyeyuan (20%) và Liye (20%). Tiếp theo là
Tập đoàn Alibaba cũng thành công khi trở
thành một cổ đông của ngân hàng thí điểm
Mybank thông qua công ty con Ant Financial
với 30% cổ phần liên danh cùng với Fosun
International (25% cổ phần) và Wanxiang
Group (18% cổ phần).
Tháng 8 năm 2004, Trung Quốc đã
thông qua Luật Chữ ký điện tử để điều chỉnh
chữ ký điện tử, thiết lập hiệu lực pháp lý của
chữ ký điện tử nhằm bảo vệ các quyền và lợi
ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan.
3. Một số bài học kinh nghiệm cho
Việt Nam
Hiện nay, các quốc gia đều thưa nhận
những lợi ích của TMĐT đới với toàn xã hội
như: TMĐT có thể nâng cao khả năng cạnh
tranh của nền kinh tế, đồng thời mang lại khả
năng cải thiện môi trường hành chính và môi
trường đầu tư. TMĐT cũng khiến Chính phủ
các nước phải cải cách trên rất nhiều phương
diện - từ phương diện quản lý, hoạch định
chính sách như: thuế quan, hải quan, phân phối
thu nhập, quản lý DN, chính sách thương mại
quốc tế... tới việc điều chỉnh phương hướng
phát triển các ngành kinh tế quốc gia trong thời
đại “số hóa” đang ngày càng mở rộng. TMĐT
sẽ tạo tiền đề để có thể sớm tiếp cận nền kinh
tế số hóa hay nền kinh tế tri thức. TMĐT trực
tiếp kích thích sự phát triển của ngành CNTT một trong những ngành mũi nhọn trong nền
kinh tế hiện đại, một ngành căn bản của “xã hội
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thông tin” hay “kinh tế tri thức”, đóng vai trò
ngày càng quan trọng trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, đối với các nước đang phát
triển như Việt Nam nếu không có một chiến
lược thích hợp sẽ suy giảm sức cạnh tranh,
ngày càng tụt hậu. Khía cạnh này mang tính
tiềm tàng, ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách
công nghệ và tính chiến lược phát triển mà các
nước đang phát triển cần quan tâm và phải đề
ra một chiến lược kịp thời và phù hợp. Nếu nắm
bắt được cơ hội, một nước đang phát triển có
thể tạo ra một bước nhảy vọt, tiến kịp các nước
đi trước trong một thời gian ngắn hơn, nếu
không nguy cơ tụt hậu sẽ trở nên không thể cứu
vãn.
Với dân số gần 100 triệu người, Việt
Nam được đánh giá là một trong những quốc
gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá
trong khu vực ASEAN. Việt Nam đã ghi nhận
sự xuất hiện xu hướng số hóa ở nhiều lĩnh vực,
ngành kinh tế, từ thương mại, thanh toán cho
đến giao thông, giáo dục, y tế… Ngoài ra, thị
trường thương mại điện tử cũng đang phát triển
nhanh và quy mô thị trường quảng cáo trực
tuyến của Việt Nam cũng đang có xu hướng
tăng nhanh. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet
thông qua điện thoại thông minh hiện là vài
chục triệu người và người Việt cũng được xếp
vào nhóm những người thích công nghệ.
 Thứ nhất: đối với việc xây dựng
chiến lược phát triển TMĐT, Việt Nam cần
luôn trú trọng đến việc xây dựng chiến lược
phát triển TMĐT quốc gia với các mục tiêu
mang tính định hướng lâu dài cho sự phát triển
của TMĐT. Chiến lược phát triển TMĐT quốc
gia được xây dựng độc lập với các chiến lược
phát triển kinh tế xã hội khác của đất nước.
 Thứ hai: về việc xây dựngchính
sách và ban hành pháp luật vềTMĐT: Chính
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phủ các nước đặc biệt chú trọng việc xây dựng
và tạo lập một môi trường pháp lý thuận lợi cho
TMĐT. Để thúc đẩy TMĐT, Việt Nam phải
xây dựng một khuôn khổ pháp lý cụ thể. Khung
pháp luật này sẽ được áp dụng để điều chỉnh
các hoạt động thương mại nói chung và giao
dịch TMĐT nói riêng, không phân biệt mục
đích tiêu dùng hay kinh doanh. Chính phủ thiết
lập khuôn khổ pháp lý đối với các vấn đề được
coi là trở ngại và khó khăn về pháp lý cho sự
phát triển của TMĐT như:
- Thừa nhận tính pháp lý của giao dịch
TMĐT và xác định cơ sở pháp lý để có thểgiải
quyết những vấn đề phát sinh trong giao dịch
TMĐT.
- Thừa nhận tính pháp lý của chữ ký
điện tử và chữ ký số hóa. Đồng thời, cần có các
thiết chế pháp lý, các cơ quan pháp lý thích hợp
cho việc xác thực chữ ký điện tử và chữ ký số
hóa.
- Trú trọng bảo vệ người tiêu dùng
trong các giao dịch TMĐT, đặc biệt là bảo vệ
các thông tin cá nhân của khách hàng khi
họthực hiện các giao dịch TMĐT.
 Thứ ba: Chính phủ các quốc gia
đóng một vai trò quan trọng trong phát triển cơ
sở hạ tầng cho sự phát triển TMĐT, Việt Nam
cần chú trọng đến hạ tầng CNTT, hạ tầng thanh
toán, hạ tầng nguồn nhân lực cho phát triển
TMĐT. Để phát triển TMĐT trong dài hạn. Do
đó, Việt Nam phải xây dựng cơ sở hạ tầng cho
các đối tượng tham gia vào hoạt động TMĐT.
 Thứ thư: về tổ chức thực hiện chiến
lược, kế hoạch, chính sách phát triển TMĐT
Trong quá trình triển khai TMĐT,
Chính phủ cần xây dựng các trung tâm hỗ trợ
DN triển khai TMĐT. Nhiệm vụ của các Trung
tâm này là phải tìm ra được những mô hình
TMĐT tiên tiến và phù hợp nhất để có thể áp

dụng và triển khai trong các DN của nước
mình. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai
TMĐT, kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy
Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong
việc tạo lập và hoàn thiện môi trường cho sự
phát triển của TMĐT. Vai trò của của chính
phủ là xúc tiến và tạo thuận lợi cho sựhình
thành và sự tiếp nhận TMĐT bằng cách: i) Tạo
ra một môi trường thuận lợi, bao gồm cả các
khía cạnh pháp lý và điều tiết, có tính khả kiến,
rõ ràng và nhất quán; ii) Tạo ra một môi trường
có tác dụng xúc tiến niềm tin giữa những người
tham gia TMĐT; iii) Xúc tiến sự vận hành có
hiệu quả của TMĐT trên bình diện quốc tế
bằng việc xây dựng các tiêu chuẩn trong
TMĐT quốc gia tương thích với các chuẩn mực
và thực tiễn quốc tế đang diễn tiến; iiii) Trở
thành người sử dụng tiên phong nhằm mục đích
tạo ra các động lực để khuyến khích các
phương tiện điện tửđược sửdụng rộng rãi hơn
nữa.
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CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH LẠNG SƠN
ĐẾN NĂM 2030
STRATEGY FOR BRANDING TOURISM DESTINATIONS IN LANG SON
PROVINCE TO 2030
Đỗ Đức Quân; Hoàng Đình Minh**
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 9/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 7/3/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/3/2019
Tóm tắt: Ngành du lịch của cả nước nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng đang tăng
trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để phát triển được bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm
đến, khai thác được những tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương thì việc tạo dựng thương hiệu
cho điểm đến du lịch là nhu cầu cần thiết được đặt ra. Để thực hiện được điều này, một trong những
công việc quan trọng cần làm đó là phải tạo dựng cho được uy tín, hình ảnh, ấn tượng thực sự tốt đẹp
về điểm đến du lịch đó, để từ đó làm cơ sở hình thành nên lòng tin, kích thích sự ham muốn, quá trình
tiếp xúc, tham gia sử dụng sản phẩm dịch vụ từ các khách hàng và các đối tượng có liên quan nhằm
hưởng thụ những sản phẩm du lịch của điểm đến đó. Bài viết tập trung phân tích một số yếu tố chính
trong xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch, từ đó làm cơ sở để đưa ra các khuyến nghị trong việc
xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch của tỉnh Lạng Sơn.
Từ khóa: Lạng Sơn; thương hiệu điểm đến; du lịch.
Abstract: The tourism industry of the whole country in general and of Lang Son province in
particular is growing strongly. However, the creation of a brand for tourism destinations is necessary
to develop sustainably, to enhance the competitiveness of the destination, to exploit the potentials and
strengths of each locality. To accomplish this, one of the important tasks to do is to create prestige,
image, really good impression of that tourist destination, thereby forming trust, stimulate the desire,
the process of contact, participate in using products and services from customers and related objects
to enjoy the tourism products of the destination. The article focuses on analyzing a number of key
factors in building a tourist destination brand, thereby serving as a basis for making recommendations
in building a tourist destination brand of Lang Son province.
Keywords: Lang Son, destination brand, tourism.

**Học viện chính trị khu vực I
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1. Tổng quan về chiến lược thương
hiệu điểm đến du lịch
Thuật ngữ “điểm đến du lịch” (dịch từ
“tourism destination” trong tiếng Anh) là một
khái niệm được tiếp cận nhiều góc độ khác
nhau:
Về phương diện địa lý, ĐĐDL là một vị
trí địa lý xác định cụ thể được du
khách thực hiện cuộc hành trình đến đó để thoả
mãn các nhu cầu theo động cơ, mục đích
chuyến đi của khách du lịch.
Theo các yếu tố cấu thành, ĐĐDL là
một vùng địa lý, thu hút được du khách bởi các
yếu tố như điểm thu hút khách, khả năng tiếp
cận, tiện nghi, dịch vụ và hình ảnh.
Theo điều kiện phát triển, ĐĐDL là nơi
dựa vào nguồn tài nguyên DL (gồm tài nguyên
DL thiên nhiên và tài nguyên DL nhân văn) để
kích thích động cơ du lịch của con người trên
cơ sở đ tổ chức kinh doanh du lịch để kiếm lời
và đem lại lợi ích cho xã hội.
Trên phương diện kinh doanh du lịch:
ĐĐDL là nơi tạo ra sức hút những người có nhu
cầu về du lịch và tạo ra đám đông để tổ chức
nhiều dịch vụ, đảm bảo mang lại hiệu quả cho
công việc kinh doanh. Trên phương diện tổ
chức hoạt động du lịch: ĐĐDL là thành phần
cốt lõi của hoạt động du lịch, vì mục tiêu của
hoạt động du lịch là nâng cao nhận thức của
con người về thế giới quan.
Từ các quan điểm trên có thể hiểu
ĐĐDL như sau: “Điểm đến du lịch là một địa
điểm được xác định vị trí địa lý cụ thể, có tài
nguyên du lịch, có khả năng thu hút du khách
thực hiện hành trình đến đó để được thỏa mãn
nhu cầu theo mục đích chuyến hành trình của
du khách. ”

Hình 1: Các yếu tố cấu thành điểm
đến du lịch
(nguồn: Tổng cục du lịch)
Một ĐĐDL là một phức hợp nhiều yếu
tố cấu thành, theo đó bao gồm sáu yếu tố chính
như trong hình 1. Với mỗi ĐĐDL thì tính độc
đáo, sự hấp dẫn riêng có của ĐĐDL đ là yếu tố
tạo ra sự khác biệt so với ĐĐDL khác. Điều
này sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh
của ĐĐDL đó trong việc thu hút khách du lịch.
Tính độc đáo và sự khác biệt của ĐĐDL cần
được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi để có thể
tạo dựng được ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp cho
ĐĐDL và có chỗ đứng trong tâm trí của khách
du lịch và các bên liên quan.
Một ĐĐDL là một hỗn hợp của SPDL,
dịch vụ và hàng hóa công cộng tiêu thụ dưới
thương hiệu như nhau, do đó cung cấp cho
khách du lịch tích hợp kinh nghiệm. Hệ thống
ĐĐDL là tập hợp những nhân tố có liên quan
phụ thuộc và tương tác với nhau, cùng hoạt
động để đạt được mục tiêu chung, trong đó
ĐĐDL bao gồm khu vực trực tiếp kinh doanh
du lịch, khu vực công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ,
thành phần nhà nước, cộng đồng dân cư và môi
trường sinh thái, tổ chức xúc tiến ĐĐDL.
“Thương hiệu điểm đến du lịch là
những ấn tượng, nhận định và hình ảnh thực sự
tốt đẹp về điểm đến du lịch nào đó trong tâm
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trí của du khách, của công chúng và các bên
liên quan”. Xây dựng thương hiệu ĐĐDL thực
chất là việc tạo dựng những ấn tượng, uy tín,
những nhận định và thái độ tích cực của công
chúng
và
các
bên
liên
quan
đối với ĐĐDL đó. Thương hiệu ĐĐDL về cơ
bản cũng được cấu thành bởi nhóm các yếu tố
tạo ra bộ nhận diện thương hiệu của một ĐĐDL
và những giá trị, lợi ích dịch vụ mà khách du
lịch có được khi trải nghiệm tại điểm đến du
lịch đó.

Hình 2: Các yếu tố cấu thành thương hiệu
điểm đến du lịch (Nguồn: Nguyễn Quốc
Thịnh – 2013)
Vai trò chiến lược thương hiệu điểm đến du
lịch thể hiện như sau:
- Trước hết giúp địa phương đó có
được định hướng thương hiệu phù hợpvới môi
trường cạnh tranh, với xu thế phát triển chung
du lịch của khu vực và thế giới; giúp cho đía
phương tập trung các nguồn lực cho việc xây
dựng thương hiệu ĐĐDL đạt mục tiêu đề ra;
đảm bảo được tính thống nhất trong quá trình
thực thi các quyết định xây dựng và phát triển
thương hiệu ĐĐDL; hạn chế tối đa những rủi
ro có thể gặp phải trong xây dựng và phát triển

thương hiệu ĐĐDL; đồng thời giúp phát hiện
và khắc phục các yếu điểm của các quyết định
vềthương hiệu, nâng cao hiệu quả thực thi các
quyết định về thương hiệu và góp phần nâng
cao giá trị thương hiệu qua hình ảnh và lòng tin
của công chúng với sản phẩm mang thương
hiệu.
- Định hướng được công tác quảng bá, thu
hút đầu tư và mang lại giá trị kinh tế cao cho
ngành du lịch địa phương: Một khi ngành du
lich địa phương đã tạo dựng được hình ảnh
ĐĐDL địa phương mình, đã định vị được
thương hiệu ĐĐDL trong tâm trí du khách,
điều đó có nghĩa sẽ thu hút một lượng khách
khá lớn đến du lịch và điều này sẽ giúp doanh
thu trong lĩnh vực du lịch tăng lên
đáng kể, đóng góp nhiều vào sự phát triển KT
- XH. Những du khách đến ngoài việc tham
quan và nghỉ dưỡng, họ thậm chí còn tìm kiếm
cơ
hội
đầu
tư
kinh
doanh, vì lẽ đó không chỉ ngành du lịch phát
triển mà ngay cả các hoạt động kinh tế khác
cũng có cơ hội để phát triển theo. ĐĐDL phát
triển kéo theo các SPDL cũng phát triển, các
dịch vụ kèm theo cũng vì thế mà phát triển.
- Củng cố hình ảnh thương hiệu quốc gia,
thương hiệu địa phương và nâng cao tính cạnh
tranh của ĐĐDL: Thương hiệu quốc gia có thể
hiểu là hình ảnh, thông điệp về giá trị cốt lõi
của một quốc gia, tổng hợp nhiều yếu tố từ lịch
sử, văn hóa, con người đến kinh tế, chính trị ,
doanh nghiệp, sản phẩm làm nên sự đặc thù,
khác biệt của một đất nước, một dân tộc. Theo
nghĩa rộng, đó là niềm tự hào về quá khứ, uy
tín vì hiện tại và hứa hẹn trong tương lai của
một quốc gia, được công chúng trong và ngoài
nước nhìn nhận. Thương hiệu ĐĐDL là một
trong năm cấp bậc thương hiệu trong ngành du
l ch gồm: TH quốc gia, TH ĐĐDL, TH du lịch
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vùng(3), TH du lịch địa phương(4) và TH du
lịch doanh nghiệp(5). Các cấp bậc thương hiệu
trên có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau,
thương hiệu ĐĐDL là một mắt xích quan trọng
và vì thế một khi phát triển thương hiệu ĐĐDL
sẽ có tác động tích cực đến phát triển TH quốc
gia.
- Thúc đẩy việc phát triển SPDL địa
phương: Thương hiệu ĐĐDL thường gắn với
SPDL. Vì vậy, với những địa phương sở hữu
tiềm năng du lịch đa dạng, chính quyền sở tại
luôn quan tâm xây dựng các SPDL đặc sắc, mới
lạ để thu hút du khách, qua đó góp phần tăng
nguồn thu, nâng tỷ trọng đóng góp vào GDP
của ngành du lịch trong nền kinh tế. Thương
hiệu ĐĐDL hội tụ nhiều yếu tố, trong
đó SPDL là một yếu tố giữ vai trò quan trọng,
việc có một thương hiệu ĐĐDL
mạnh sẽ có nhiều SPDL tốt kèm theo. Ngoài
những SPDL gắn liền với những di
tích lịch sử, văn hóa, hiện nay rất nhiều địa
phương quan tâm đến việc phát triển
thêm các SPDL sinh thái, du lịch kết hợp với
thăm quan làng quê, du lịch kết
hợp thể thao và nhiều hình thức đa dạng khác.
Điều này không những góp phần thu hút du
khách mà còn tạo điều kiện cho chính những
người dân, người lao động ở ĐĐDL đóc cơ hội
tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập thông
qua việc tham gia vào chuỗi cung ứng giá tr
của các loại hình du lịch này.
2. Xây dựng thương hiệu điểm đến
du lịch Lạng Sơn
Lạng Sơn là mảnh đất có nhiều tiềm
năng để phát triển du lịch thể hiện ở bề dày văn
hóa gắn với truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng
với hơn 300 lễ hội truyền thống đặc sắc. Được
thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng
cảnh, hang động kỳ thú như: Động Tam Thanh,
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Nhị Thanh, Nàng Tô Thị… Bên cạnh đó, gắn
với quá trình dựng nước và giữ nước của cha,
ông Lạng Sơn có hơn 600 di tích lịch sử, di tích
cách mạng như: Ải Chi Lăng, Thành Nhà
Mạc…Lạng Sơn từ lâu được biết đến là mảnh
đất có tiềm năng, thế mạnh về loại hình du lịch
tâm linh với hệ thống nhiều đình, chùa nằm
dọc khắp tỉnh như : Đền Bắc Lệ, Đền Kỳ cùng
– Tà phủ, Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tân
Thanh, Chùa Thành… Ngoài ra còn là một
vùng quê xinh đẹp, với non nước xanh biếc của
dòng sông Kỳ Cùng thơ mộng.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã có các chủ trương về phát triển
du lịch thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030, các Chỉ thị, Nghị quyết,
Chuyên đề và Chương trình hành động về tiếp
tục đẩy mạnh phát triển Du lịch Lạng Sơn
“Phát triển du lịch Lạng sơn tương xứng với
tiềm năng thế mạnh trên địa bàn để nhanh
chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của
tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức
cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển du lịch
phải tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành
kinh tế, văn hóa – xã hội; phải gắn với việc giữ
gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa
dân tộc; kết hợp giữa việc bảo vệ và cải thiện
môi trường sinh thái; giữ gìn an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội”. Từng bước đưa Lạng
Sơn trở thành một trung tâm giao lưu buôn bán
thương mại quan trọng của khu vực phía Bắc,
đồng thời đã tạo cho Lạng Sơn là một trung tâm
du lịch sôi động, tấp nập của cả nước không chỉ
thu hút khách du lịch trong nước, Trung Quốc
mà còn thu hút ngày càng đông khách du lịch
các nước khác đến Lạng Sơn, ngoài việc
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thưởng thức cảnh đẹp họ còn nghiên cứu lịch
sử phát triển, văn hoá, con người Lạng Sơn.
Du lịch nghỉ dưỡng: Lang Sơn có một số
địa điểm có thời tiết thuận lợi đã được người
Pháp tim ra từ rất sơm như khu vực Mẫu Sơn
có điều kiện khí hậu như Sapa và Tam Đảo.
Với khí hậu mát quanh năm (nhiệt độ trung
bình năm 15,50C), cảnh quan hấp dẫn, văn hóa
bản địa đặc sắc, nguyên sơ, cách Thủ đô Hà Nội
không xa với giao thông khá thuận lợi, Lạng
Sơn có nhiều lợi thế so sánh khi phát triển du
lịch nghỉ dưỡng núi. Thêm nữa, với những bài
thuốc cổ truyền của đồng bào Dao, đồng bào
Tày còn lưu truyền, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp
với chữa bệnh còn có điều kiện để phát triển
thuận lợi hơn ở Lạng Sơn.
Du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc: Lạng
Sơn là nơi sinh tụ của những dân tộc anh em
với các dân tộc chủ yếu như Tày, Nùng, Kinh,
Dao, Hoa, Mông, Sán Chay với những phong
tục, tập quán, lễ hội, những làn điệu dân ca, hát
then, hát sli, hát lượn… làm say đắm lòng
người, những phiên chợ vùng cao, những sắc
màu trang phục truyền thống, những áng ca dao
mang đậm bản sắc dân tộc…
Ngoài ra, Lạng Sơn còn là nơi bảo tồn được
những hình thức sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng
thờ tổ tiên của người Dao, thờ thổ công thần
núi của người Tày, lễ cấp sắc của người Dao
Lô Gang... Đây sẽ là những yếu tố bổ sung tạo
nên giá trị văn hóa tâm linh để thu hút du khách
về với xứ Lạng.
Du lịch tham quan làng bản: Đây là loại
hình du lịch quan trọng đối với phát triển du
lịch Lạng Sơn trên cơ sở khai thác các giá trị
cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc và sinh hoạt
truyền thống cộng đồng tại các làng bản dân tộc
Dao, dân tộc Tày... và trong tương lai còn là
các công viên chuyên đề về hoa và các loài cây

bản địa. Khách du lịch sẽ thấy những căn nhà
tường trình độc đáo, những rừng đào, rừng chè,
những thửa ruộng bậc thang, phong cảnh của
vùng núi cao, khe sâu trù phú và hoang sơ với
những sắc áo thêu chỉ màu sặc sỡ của đồng bào.
Khám phá văn hoá thôn bản không chỉ là cơ hội
để hiểu biết thêm về văn hoá các dân tộc mà
còn là nhu cầu giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
của các bạn trẻ ham tìm hiểu.
Du lịch nghiên cứu: Lạng Sơn còn bảo tồn
được nhiều diện tích rừng tự nhiên và với điều
kiện đặc thù về khí hậu, du lịch sinh thái với
các hình thức như du lịch nghiên cứu, tìm hiểu
về các giá trị cảnh quan, các hệ sinh thái núi và
giá trị đa dạng sinh học và văn hóa bản địa có
điều kiện để phát triển tạo nên sức hấp dẫn cho
du lịch Lạng Sơn.
Bằng nhiều cách khác nhau, Lạng Sơn
đã từng bước xác lập hệ thống nhận diện cho
thương hiệu ĐĐDL của mình thông qua việc
phát triển đa dạng SPDL, tổ chức nhiều chương
trình, sự kiện và các hoạt động về du lịch mang
tính nổi trội để thu hút sự quan tâm của du
khách đến với điểm đến du lịch này. Với một
điểm đến mới nổi, Lạng Sơn đã quy hoạch phát
triển nhiều điểm du lịch, tạo điều kiện để nhiều
công ty du lịch đầu tư, phát triển thương hiệu
tại Lạng Sơn. Các hoạt động cụ thể như sau:
- Đầu tư và phát triển đa dạng sản phẩm du
lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh du lịch
của Lạng Sơn.
- Tổ chức rộng rãi cuộc thi thiết kế biểu
trưng và câu khẩu hiệu cho thương hiệu điểm
đến du lịch Lạng Sơn
- Triển khai các biện pháp đảm bảo môi
trường du lịch thân thiện, an toàn trện địa bàn
tỉnh.
- Quy hoạch tổng thể khu du lịch Mẫu Sơn
đến năm 2030
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- Tập trung đầu tư để phát triển điểm đến
du lịch Lạng Sơn với các quy định, chính sách
ưu đãi được triển khai để thu hút các nhà đầu
tư
Theo thống kê năm 2016, ngành du lịch
Lạng Sơn đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng
31,5 % so với năm 2010 (trong đó khách du
lịch quốc tế đạt 361 nghìn lượt tăng 44 % so
với năm 2010); tổng thu từ du lịch đạt 860 tỷ
đồng, tăng 18 % so với năm 2010.
Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng qua
các năm, nhưng so sánh với tổng thu nhập xã
hội từ du lịch thì doanh thu chuyên ngành vẫn
thấp hơn nhiều, điều này cho thấy việc phát
triển du lịch mạnh sẽ tạo nhiều lợi ích cho
người dân hơn và cộng đồng dân cư chính là
những người được lợi từ việc phát triển du lịch.
Tuy đã có được nhiều thanh công,
nhưng việc xây dựng thương hiệu ĐĐDL của
Lạng Sơn vẫn còn một số hạn chế như:
- Quy hoạch các điểm du lịch còn rời rạc,
chưa có sự kết nối, thống nhất chung trong một
tổng thể, vì vậy ảnh hưởng đến việc phát triển
và hình thành các tour tuyến mới trên toàn tỉnh
và các vùng lân cận.
- Chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng hướng
tới thị trường khách quốc tế, các SPDL hiện có
chủ yếu là phục vụ khách du lịch nội địa, đơn
điệu và không đa dạng, chưa có nhiều sản phẩm
lưu niệm mang tính đột phá, biểu trưng cao cho
du lịch Lạng Sơn.
- Chất lượng lao động du lịch chưa đáp ứng
được nhu cầu, gây cản trở đến việc triển khai
chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch.
Nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch
còn hạn chế, thiếu sự liên kết giữa các trường
đào tạo với các doanh nghiệp khiến “cung
không đáp ứng đủ cầu”.
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- Công tác xúc tiến quảng bá ĐĐDL Lạng
Sơn ra thị trường nước ngoài còn hạn chế.
Ngân sách đầu tư cho công tác trên còn khiêm
tốn; phương thức xúc tiến đơn điệu, chưa chú
trọng đến các khâu liên kết với các đơn vị lữ
hành du lịch quốc tế lớn để quảng bá và chưa
đáp ứng được tiềm năng du lịch của thành phố,
ảnh hưởng đến việc thu hút khách đến Lạng
Sơn.
3. Một số khuyến nghị trong xây
dựng thương hiệu điểm đến du lịch của
Lạng Sơn
Theo kết quả xếp hạng năng lực cạnh
tranh du lich, Việt Nam xếp thứ 89 trên tổng số
133 nước, trong khi Singapore xếp thứ 7,
Malaysia xếp thứ 32. Điều này cho thấy, du lịch
Việt Nam nọi chung và Lạng Sơn nói riêng vẫn
còn nhiều hạn chế.
Việc hoạch định và phát triển thương
hiệu điểm đến du lịch Lạng Sơn cần được triển
khai một cách đồng bộ, phù hợp với các định
hướng về phát triển sản phẩm du lịch, phát triển
thị trường du lịch và công tác truyền thông
thương hiệu điểm đến du lịch Lạng Sơn; Các
SPDL của Lạng Sơn cần thoát khỏi xu hướng
du lịch đại chúng của những thập kỷ cuối thế
kỷ 20.
Việc xác định mô hình kiến trúc thương
hiệu có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính định
hướng lâu dài để củng cố, phát triển một cách
bền vững thương hiệu du lịch Lạng Sơn, góp
phần phát triển kinh tế xã hội của Lạng Sơn.
Mô hình kiến trúc thương hiệu ĐĐDL
Lạng Sơn đề xuất hoàn thiện có những đặc
điểm sau: Thương hiệu chủ đạo (thương hiệu
mẹ) chính là “Thương hiệu điểm đến du lịch
Lạng Sơn”; từ thương hiệu chủ đạo này, có
nhiều thương hiệu thành phần được tạo dựng
nhưng được tập trung vào các nhóm thương
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hiệu dựa trên việc khai thác những tiềm năng,
thế mạnh phát triển du lịch của điểm đến Lạng
Sơn, theo đó gồm:
- Thương hiệu nhóm điểm du lịch thuộc
điểm đến Lạng Sơn
- Thương hiệu doanh nghiệp du lịch
thuộc điểm đến Lạng Sơn
- Thương hiệu sản phẩm du lịch thuộc
điểm đến Lạng Sơn
- Thương hiệu các lễ hội, sự kiện,... thuộc
điểm đến Lạng Sơn
- Thương hiệu các khu nghỉ dưỡng sinh
thái tại Lạng Sơn
Cùng với đó là những nỗ lực của cộng
đồng doanh nghiệp, sự tham gia tích cực của
chính quyền địa phương, vừa là chủ thể trực
tiếp chỉ đạo, vừa là bộ phận quan trọng tham
gia tạo dựng thương hiệu ĐĐDL Lạng Sơn
thông qua uy tín, sự năng động và trách nhiệm
của chính quyền. Ngoài ra, không thể không
nhắc đến một bộ phận quan trọng khác đó chinh
là cộng đồng địa phương và du khách thông
qua sự thân thiện, mến khách của người dân,
những đánh giá tích cực từ du khách sẽ góp
phần củng cố sự vững chắc cho thương hiệu
ĐĐDL Lạng Sơn.
Thêm vào đó cần quy hoạch và đầu tư
phát triển đối với các ĐĐDL Lạng Sơn như
sau:
- Quy hoạch hình thành khu trung tâm du
lịch của tỉnh, phát huy ưu thế của cửa khẩu
cùng biên giới
- Phát triển mạnh du lịch cộng đồng dựa vào
các yếu tố, văn hóa, nghệ thuận và thiên nhiên
- Kết nối các điểm du lịch trong tỉnh với các
tỉnh lân cận
- Phát triển nguồn nhân lực du lịch: Chú
trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc
biệt đối với các khách sạn 2 sao trở xuống;

nâng cao kỹ năng ứng xử, trình độ ngoại ngữ
cho lao động du lịch.
- Cần nắm bắt cơ hội để phát triển “du lịch
xanh” khi xu hướng du lịch này đang ngày càng
trở nên phổ biến rộng rãi hơn trên toàn cầu.
- Nâng cao năng lực, kỹ năng về xây dựng
và quản trị thương hiệu du lịch thông qua các
chương trình đào tạo, tập huấn, hỗ trợ chuyên
gia, diễn đàn, hội thảo, hội nghị chuyên đề.
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Tóm tắt: Phát triển kinh tế đối ngoại được tỉnh Vĩnh Phúc xác định là một trong những nhiệm
vụ quan trọng. Bằng nhiều hoạt động kinh tế đối ngoại thiết thực, hiệu quả trong những năm qua,
công tác kinh tế đối ngoại của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy vậy, công tác kinh tế đối ngoại của tỉnh vẫn còn tồn
tại một số hạn chế. Bài viết đưa ra một số kiến nghị đối với tỉnh Vĩnh Phúc để làm tốt hơn công tác
kinh tế đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: kinh tế đối ngoại, hoạt động, sự phát triển kinh tế-xã hội, tồn tại, kiến nghị chị Đông tự thêm
nhé

Abstract: External economic development is identified one of the important tasks by Vinh Phuc
province. With many practical and effective external economic activities in the past years, the
province's foreign economic affairs have achieved certain results, contributing positively to the socioeconomic development. However, the foreign economic affairs of the province still exist some
limitations. The paper provides some recommendations for Vinh Phuc province to better do external
economic work in the current period.
Keywords: external economy, activities, socio-economic development, limitations, recommendations.
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Xác định kinh tế đối ngoại là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công
tác đối ngoại, trong những năm qua, Tỉnh ủy,
HĐND và UBND tỉnh đã coi trọng thực hiện
Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công
tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng
thời Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 109KH/TU ngày 17 tháng 10 năm 2018 về triển
khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban
Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa
phương đến năm 2030, tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện tăng cường quan hệ với các cơ
quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ
chức tài chính quốc tế và các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài; tổ chức các hoạt động xúc tiến
đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài
nước...Bằng nhiều hoạt động kinh tế đối ngoại
thiết thực, hiệu quả trong những năm qua, công
tác kinh tế đối ngoại của tỉnh đã đạt được một
số kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi
bật là: 9 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất
khẩu của tỉnh ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 35% so
với cùng kỳ năm 2017 và đạt gần 77% kế
hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng
điện tử, dệt may, chè, phụ tùng ô tô, đệm ghế ô
tô… Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số
50/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm
2018 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2019-2021. Theo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh
Phúc, trong 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa
bàn tỉnh đạt 13.137 tỷ đồng, tăng 6,1% so với
cùng kỳ.
Tính đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh
đã có 255 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số

vốn đăng ký hơn 3,75 tỷ USD. Đến hết tháng
8/2018, tỉnh Vĩnh Phúc có 305 dự án FDI còn
hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 4,3 tỷ USD.
Tính đến tháng 9 năm 2017, toàn tỉnh thu hút
được hơn 1.000 dự án đầu tư, trong đó, có hơn
700 dự án DDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần
70.000 tỷ đồng
Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 13.137 tỷ
đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó,
nguồn vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện
2.741 tỷ đồng, chiếm 20,86% tổng vốn và giảm
6,26% so với cùng kỳ năm trước. Vốn ngoài
nhà nước thực hiện 6.833 tỷ đồng, chiếm
52,01% và tăng 10,53%; vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài thực hiện 3.563 tỷ đồng, chiếm
27,13% và tăng 17,59% so với cùng kỳ.
Về tình hình thực hiện các dự án ODA
và dự án phi chính phủ nước ngoài, các dự án
ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là các dự
án có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đến hết 31/5/2018 khối lượng thực hiện và giải
ngân đạt 47,6 tỷ đồng, ước 6 tháng đạt 70 tỷ
đổng (bằng 9,07% kế hoạch vốn được giao).
Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí
cho các dự án sử dụng vốn ODA và ngân sách
trung ương đạt thấp so với tỉ lệ giải ngân chung
của tỉnh chủ yếu do các dự án hầu hết là dự án
mới đang thực hiện các thủ tục để khởi công,
bên cạnh đó nguồn vốn bố trí cho các dự án lớn;
quy trình, thủ tục thanh toán các dự án sử dụng
vốn ODA phức tạp.
Về công tác xúc tiến đầu tư, các hoạt
động xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm
như: tiếp và làm việc với các đoàn doanh
nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan
và Singapore đến tìm hiểu môi trường, cơ hội
đầu tư tại tỉnh; hướng dẫn nhà đầu tư triển khai
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các dự án sau khi ký biên bản ghi nhớ đầu tư
với tỉnh; tổ chức đưa nhà đầu tư tham quan thực
địa hạ tầng một số khu công nghiệp của tỉnh để
tìm địa điểm đầu tư phù hợp...
Kết quả 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã
cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 45 dự án,
trong đó các dự án FDI với tổng vốn đầu tư
đăng ký 94,59 triệu USD và các dự án DDI với
tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,42 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư 129,7
triệu USD cho 16 lượt dự án FDI và 718,34 tỷ
đồng cho 7 lượt dự án DDI.
Tổng vốn đầu tư của các dự án FDI 6
tháng đầu năm 2018 (bao gồm cả đăng ký mới
và tăng vốn) ước đạt 224,3 triệu USD, tăng
28,3% so với cùng kỳ, đạt 89,7% so với kế
hoạch; các dự án DDI đạt 2.146,6 tỷ đồng, tăng
77,1% so với cùng kỳ, đạt 85,8% so với kế
hoạch
Bên cạnh những kết quả đạt được, công
tác kinh tế đối ngoại của tỉnh còn một số tồn
tại, hạn chế chủ yếu là: Quan hệ kinh tế đối
ngoại còn yếu và kém hiệu quả trên cả 3 lĩnh
vực: Đầu tư, thương mại và du lịch, chưa thu
hút được các tập đoàn lớn của nước ngoài và
các dự án có hiệu quả đầu tư vào địa bàn; kết
quả vận động ODA còn thấp, hoạt động vận
động viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn thụ
động, phụ thuộc vào sự điều phối của Trung
ương. Công tác xúc tiến thương mại và du lịch
còn yếu, chưa hỗ trợ được nhiều cho các doanh
nghiệp xuất khẩu và kinh doanh lữ hành. Hoạt
động thương mại quốc tế như xuất nhập khẩu,
gia công xuất khẩu của tỉnh phát triển chưa
tương xứng với tiềm năng.
Để kinh tế đối ngoại của tỉnh tiếp tục đóng góp
mạnh mẽ hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh trong thời gian tới, cần quan
tâm, chú trọng làm tốt một số nội dung sau:
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Một là, tăng cường công tác tuyên truyền về
ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh công tác thông
tin đối ngoại
Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ
thị 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường công tác
ngoại giao kinh tế trong thời kỳ công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước đến toàn thể các cấp,
các ngành, khối doanh nghiệp và các tầng lớp
nhân dân. Triển khai phổ biến, tập huấn cho các
tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về kiến
thức ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền
quảng bá hình ảnh của tỉnh dưới nhiều hình
thức như: Đăng cai tổ chức các hội nghị, hội
thảo quốc tế, xây dựng và nâng cao chất lượng
tin bài trên chuyên trang tiếng nước ngoài,
cổng thông tin điện tử của tỉnh; giới thiệu tiềm
năng phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động
xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng và phát
triển thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.
Nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, chính
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân
dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa to lớn việc phát
triển kinh tế đối ngoại trong quá trình xây
dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh
thông qua các hoạt động cụ thể như xây dựng
chuyên trang, chuyên mục trên Báo Vĩnh Phúc,
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website
chuyên ngành giới thiệu về tiềm năng, thế
mạnh của tỉnh nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên
truyền quảng bá hình ảnh quê hương đối với
bạn bè quốc tế.
Xây dựng kế hoạch hợp tác trao đổi
thông tin giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh, thành
phố nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại
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giao nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại
diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và sự
phối hợp của cộng đồng người Việt và người
Vĩnh Phúc ở nước ngoài làm cầu nối thiết lập,
thúc đẩy và mở rộng các quan hệ kinh tế giữa
Vĩnh Phúc với đối tác nước ngoài.
Hai là, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đẩy
mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư
với các đối tác, tập đoàn lớn.
Chủ động tiếp cận, vận động các nhà
đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn lớn, có
uy tín đến thăm, tìm hiểu về tiềm năng và cơ
hội đầu tư vào địa bàn tỉnh. Rà soát, bổ sung và
thực hiện nhất quán các cơ chế, chính sách thu
hút đầu tư nước ngoài. Bổ sung, cập nhật danh
mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI), hướng tới chọn lọc các dự án, các
lĩnh vực yêu cầu hàm lượng công nghệ cao,
công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch.
Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nhà
tài trợ lớn như Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức
KOIKA (Hàn Quốc), tổ chức JICA (Nhật Bản),
Liên minh Châu Âu (EU), các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài, nhằm huy động tối đa
sự hỗ trợ nguồn vốn trong việc phát triển hạ
tầng, đô thị, môi trường, ứng phó với biến đổi
khí hậu, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác
phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Thành lập Tổ công tác vận động ODA và Ban
công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh
nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác
vận động viện trợ và quản lý Nhà nước về hoạt
động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Mở rộng các thị trường tiềm năng cho hoạt
động xuất khẩu hàng hóa và lao động của tỉnh.
Tăng cường trợ giúp thông tin và hỗ trợ các
doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng và tiếp cận

với các thị trường mới cho hàng hóa, dịch vụ
và lao động của tỉnh, trong đó đặc biệt chú ý
các thị trường truyền thống và các thị trường
mới nhưng giàu tiềm năng như châu Á, châu
Phi, Trung Đông,...Tổ chức các đoàn đi khảo
sát thực tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du
lịch; nghiên cứu thị trường, tham gia hội thảo,
hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; đăng
cai tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển
lãm quốc tế nhằm mở rộng, phát triển kinh tế
đối ngoại. Tích cực triển khai thực hiện
Chương trình phát triển du lịch Vĩnh Phúc giai
đoạn 2016 - 2020; thiết lập quan hệ hợp tác với
các hiệp hội như Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch
Nhật Bản (JATA)...
Bốn là, chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác
quốc tế trong các lĩnh vực: Xây dựng và triển
khai thực hiện Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013
Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Nỗ lực chuẩn
bị tốt các điều kiện để đáp ứng được yêu cầu
hội nhập quốc tế như: Đổi mới và hoàn thiện
thể chế, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào
tạo đội ngũ doanh nhân, hiện đại hóa kết cấu hạ
tầng; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và đội
ngũ cán bộ từng bước đảm bảo đủ năng lực để
thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả
các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
và quốc phòng, an ninh.
Tham gia các diễn đàn khu vực và trên thế giới,
góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong khu
vực và quốc tế. Tích cực đẩy mạnh hợp tác
quốc tế về văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa
học - công nghệ, nông nghiệp và phát triển
nông thôn, y tế và thể thao. Tham gia các hoạt
động hợp tác khu vực và toàn cầu về ứng phó
với biến đổi khí hậu.
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Chủ động xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị
hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài có
nhiều điểm tương đồng với tỉnh và có tiềm
năng, lợi thế khác biệt trong việc hợp tác phát
triển kinh tế, nhất là các địa phương tại các
nước Nhật Bản, Hàn Quốc...
Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước
về công tác đối ngoại và bổ sung nguồn lực cho
công tác ngoại giao kinh tế
Phối hợp chặt chẽ các hoạt động đối ngoại
Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân
dân. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động chính trị
đối ngoại với kinh tế đối ngoại, giữa chủ trương
hội nhập quốc tế với nhiệm vụ củng cố quốc
phòng - an ninh. Tạo môi trường, điều kiện cho
công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiến hành
thuận lợi.
Tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật trong lĩnh vực ngoại giao kinh
tế nhằm tăng cường công tác phối hợp về quản
lý nhà nước ở các ngành, địa phương đối với
lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Tích cực triển khai
và cụ thể hóa các Chương trình, nhiệm vụ theo
Quyết định số 151-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế
quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Tích cực đào tạo cán bộ quản lý hành chính,
quản lý nhà nước vừa có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, trình độ côn nghệ thông tin, am hiểu
pháp luật quốc tế, trình độ ngoại ngữ giỏi và có
đạo đức công chức, tinh thần làm việc trách
nhiệm cao; tích cực triển khai các chương trình
đào tạo, huấn luyện theo kỹ năng và kiến thức
hội nhập; bố trí, sắp xếp biên chế theo dõi, phụ
trách công tác đối ngoại ở cấp huyện, một số
Ban của Đảng và tổ chức đoàn thể. Bổ sung
chức năng tham mưu về công tác đối ngoại
Đảng, ngoại giao nhân dân cho Sở Ngoại vụ
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theo tinh thần Thông báo số 73-TB/TW của Bộ
Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại
Đảng trong tình hình mới.
Tuyển chọn cán bộ trẻ, có trình độ ngoại ngữ
cử đi đào tạo, huấn luyện ở các nước có trình
độ phát triển kinh tế cao, có trình độ và kinh
nghiệm quản lý nhà nước, quản lý đô thị, có sự
tương đồng về văn hóa và điều kiện lịch sử
trong quá trình phát triển kinh tế như: Nhật
Bản, Hàn Quốc, Singapore...
Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực làm
công tác đối ngoại đáp ứng được những yêu cầu
về chính trị, luật pháp, ngoại ngữ và chuyên
môn nghiệp vụ. Nghiên cứu ban hành chính
sách thu hút và sử dụng cán bộ giỏi được đào
tạo ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài trình
độ cao về làm việc tại tỉnh, tăng cường xúc tiến
các chương trình học bổng nước ngoài cho cán
bộ làm công tác đối ngoại và khoa học- công
nghệ.
Sáu là, tăng cường công tác về người Việt Nam
ở nước ngoài
Tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách của
Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị.
Xây dựng cơ sở dữ liệu người Bắc Giang hiện
đang định cư, lao động, học tập ở nước ngoài.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
nhằm phổ biến chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật Nhà nước, trong đó có chính
sách đại đoàn kết dân tộc và các quyền lợi của
kiều bào khi thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh.
Công khai, minh bạch về chính sách, quy định,
thủ tục đầu tư và nhất quán trong thực hiện. Các
cơ quan chức năng, chính quyền địa phương
các cấp, nhất là các cơ quan có chức năng trực
tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với kiều
bào và nhân dân như: Sở Ngoại vụ, Sở Kế
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hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường,
Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Cục
thuế, Công an tỉnh... khẩn trương rà soát lại các
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cải
tiến quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ.
Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các hội
đồng hương Việt kiều gốc Vĩnh Phúc ở các
nước. Xây dựng kế hoạch vận động Việt kiều
gốc Vĩnh Phúc tham gia vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bảy là, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp mở
rộng hoạt động kinh tế đối ngoại
Hỗ trợ giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi
các doanh nghiệp trong quá trình hợp tác, kinh
doanh ở nước ngoài. Thường xuyên làm tốt
công tác hỗ trợ thông tin về các vấn đề kinh tế,
thị trường, pháp luật, tập quán kinh doanh và
thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp trong
việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng
hoá và dịch vụ thông qua các website của các
đơn vị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của
tỉnh.
Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp xây dựng thương hiệu, quảng bá hình
ảnh thông qua việc tham gia các hội chợ triển
lãm hàng hóa tại nước ngoài. Triển khai công
tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các doanh
nghiệp của tỉnh về kỹ năng đàm phán, đấu thầu
quốc tế. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan
đến tranh chấp thương mại khi tham gia các
hoạt động kinh tế đối ngoại./.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG KINH TẾ
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
BUILDING CULTURE IN ECONOMY IN VIETNAM
Nguyễn Thị Phương Liên*1
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 6/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 7/3/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 26/3/2019
Tóm tắt: Văn hóa trong kinh tế tại Việt Nam được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện
ở triết lý phát triển kinh tế gắn với định hướng phát triển đất nước. Văn hóa trở thành “vốn kinh
tế”. Nguồn lực con người là nhân tố quyết định việc sử dụng các nguồn lực khác và tạo dựng môi
trường văn hóa trong hoạt động kinh tế. Bài viết phân tích những biểu hiện và nội dung của văn
hóa trong kinh tế và đề xuất một số giải pháp giúp xây dựng văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam
hiện nay.
Từ khóa: văn hóa trong kinh tế, triết lý, định hướng, giải pháp, Việt Nam.
Abstract: Culture in the economy in Vietnam is concerned by the Party and the State,
reflected in the philosophy of economic development associated with the development orientation
of the country. Culture becomes "economic capital". Human resources are the determining factor
in the use of other resources and the creation of a cultural environment in economic activities. The
paper analyzes the expression and content of culture in the economy and proposes some solutions
to build the culture in the economy in Vietnam today.
Keywords: culture in economy, philosophy, orientation, solutions, Vietnam.
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Văn hóa trong kinh tế tại Việt Nam
được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện ở
triết lý phát triển kinh tế gắn với định hướng
phát triển đất nước, văn hóa trở thành “vốn
kinh tế”, nguồn lực con người là nhân tố
quyết định việc sử dụng các nguồn lực khác
và tạo dựng môi trường văn hóa trong hoạt
động kinh tế. Văn hóa trong kinh tế ở Việt
Nam được thể hiện ở một số phương diện:
Một là, triết lý phát triển kinh tế găn
liền với xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN, gắn liền với phát triển bền
vững. Các giá trị cơ bản của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt
Nam phấn đấu là đảm bảo tăng trưởng kinh
tế bền vững gắn liền với phát triển văn hóa,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, quản
lý tài nguyên và môi trường, đảm bảo tính ưu
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là nền
kinh tế nhân văn, đặt con người vào vị trí
trung tâm của sự phát triển. Văn hóa được xác
định là nền tảng tinh thần để phát triển kinh
tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển
kinh tế bền vững. Đảng ta xác định “Chăm lo
văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần
của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ
và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt
mố quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ
và công bằng xã hội thì không thể có sự phát
triển kinh tế – xã hội bền vững”1. Đồng thời
Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Xây dựng và phát
triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì
xã hội công bằng văn minh, con người phát
triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của kinh
tế, đồng thời là động lực của sự phát triển
kinh tế. Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt
chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi
phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, luật

1
2

pháp, kỷ cương…biến thành nguồn lực nội
sinh quan trọng nhất của phát triển”2.
Quan điểm về phát triển kinh tế bền
vững của Đảng và nhà nước phù hợp với xu
thế phát triển kinh tế của thế giới hiện nay.
Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên nhiều
mặt của nền kinh tế có tác động tích cực, bao
trùm lên toàn bộ xã hội. Nó bao gồm tăng
trưởng kinh tế, đồng thời có sự hoàn chỉnh về
mặt cơ cấu, thể chế kinh tế và chất lượng cuộc
sống của tất cả các tầng lớp xã hội. Phát triển
kinh tế hiện nay được cộng đồng quốc tế nhấn
mạnh là phát triển bền vững kinh tế của mỗi
quốc gia. Những nội dung cơ bản của phát
triển kinh tế bền vững và bao trùm gồm:
- Tăng trưởng kinh tế là điều kiện đầu
tiên. Tăng trưởng kinh tế bao gồm gia tăng về
quy mô sản lượng và năng suất trong nền kinh
tế, và nó phải diễn ra trong thời gian tương
đối dài và ổn định
- Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế thể
hiện trong tỉ trọng các ngành, các thành phần
kinh tế, các vùng, các miền… Trong đó, tỷ
trọng của vùng nông thôn giảm tương đối so
với tỷ trọng đô thị. Tỷ trọng các ngành công
nghiệp, dịch vụ tăng.
- Đời sống đại bộ phận nhân dân tốt
đẹp hơn. Giáo dục, y tế, văn hóa, tinh thần
của người dân được chăm lo nhiều hơn. Môi
trường được đảm bảo.
- Trình độ tư duy khoa học của xã hội
được phát triển
- Nền kinh tế mở cửa, năng động và
giàu khả năng thích ứng
- Phát triển kinh tế liên tục theo thời
gian và do toàn bộ nhân tố nội tại quyết định
quá trình phát triển đó.
Mục tiêu của sự phát triển bền vững
là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có
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về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các
công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài
hòa giữa con người với tự nhiên. Bốn trụ cột
của sự phát triển bền vững mà Việt Nam
hướng tới là kinh tế, xã hội, môi trường và
văn hóa.
Tăng trưởng kinh tế bền vững là tăng
trưởng kinh tế không chỉ bao hàm tăng thu
nhập bình quân đầu người mà phải hướng tới
sự phát triển bền vững của hiện tại và tương
lai, chú ý cả bốn nhân tố: kinh tế, xã hội, môi
trường và văn hóa, duy trì tốc độ tăng trưởng
cao trong dài hạn, tăng thu nhập phải gắn với
nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng phúc lợi
xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững.
Các nhân tố đảm bảo cho tăng trưởng
kinh tế bền vững bao gồm:
- Bảo vệ môi trường
- Dựa vào sức mạnh nội tại
- Bình đẳng trong thu nhập
-Xác định một thị trường lao động thống nhất
-Xây dựng một hệ thống an sinh xã hội vững
chắc
Như vậy, phát triển kinh tế phải gắn
liền với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường,
phát triển văn hóa và con người, nâng cao
chất lượng cuộc sống của con người. Con
người vừa là chủ thể của nền sản xuất xã hội,
vừa là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế –
xã hội. Các giá trị văn hóa và con người phải
trở thành điểm xuất phát và mục tiêu phấn
đấu của phát triển kinh tế. Đảng đã nhiều lần
khẳng định, phải đặt con người vào vị trí
trung tâm của quá trình phát triển kinh tế.
Trong các chương trình, dự án phát triển kinh
tế, vừa phải chú ý tới hiệu quả kinh tế, vừa
phải chú ý tới hiệu quả văn hóa xã hội. Không
chạy theo tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá,
hy sinh văn hóa, xã hội và môi trường. Đây là
những quan điểm khoa học và nhân văn trong

định hướng giá trị văn hóa trong kinh tế ở
nước ta trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế.
Hai là, văn hóa phải gắn liền với nâng
cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần
cho con người. Nói cách khác, đây là thực
hiện chức năng kinh tế của văn hóa. Nhận
thức về chức năng của văn hóa trong nhứng
năm đổi mới vừa qua ở Việt Nam đã có
những đổi mới rõ rệt. Văn hóa là nguồn vốn,
nguồn lực để làm giàu cho xã hội. Đặc biệt,
trong thời kỳ của cuộc cách mạng khoa học
công nghệ 4.0, gắn liền với việc phát triển nền
kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, yếu tố văn
hóa, thẩm mỹ gắn liền với sự sáng tạo đa dạng
của con người, ngày càng gắn kết chặt chẽ với
các nhân tố kinh tế, kỹ thuật và công nghệ để
tạo nên những sản phẩm hàng hóa đa chức
năng phục vụ nhu cầu có tính tổng hợp của
con người. Đó là sự phát triển các ngành công
nghiệp văn hóa như phát thanh và truyền
hình, dịch vụ trò chơi điện tử, công nghệ phần
mềm, điện ảnh, thời trang, quảng cáo, biểu
diễn nghệ thuật, ca nhạc, du lịch văn hóa, giải
trí, sản xuất các đồ thủ công mỹ nghệ… Các
lĩnh vực hoạt động văn hóa này đã trở thành
một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế của
mỗi quốc gia, đóng góp ngày nhiều vào sự
tăng trưởng kinh tế thế giới. Vì vậy, Đảng
Cộng Sản Việt Nam đã có bước đột phá đổi
mới tư duy về văn hóa, xác định đầu tư cho
văn hóa là đầu tư cho phát triển, và xác định
xây dựng, ban hành “ chính sách kinh tế trong
văn hóa nhằm gắn văn hóa với các hoạt động
kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế, tài chính,
hỗ trợ cho phát triển văn hóa, đồng thời đảm
bảo yêu cầu chính trị, tư tưởng cho hoạt động
văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”31
Đồng thời, xây dựng ban hành “chính sách
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văn hóa trong kinh tế, đảm bảo cho văn hóa
thể hiện rõ trong các hoạt động kinh tế, đồng
thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế tạo điều
kiện nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển văn
hóa”41
Như vậy, văn hóa không phải là kết
quả thụ động của kinh tế, không phải là nhân
tố đứng bên ngoài quá trình phát triển kinh tế
mà là nguyên nhân, là động lực và là nguồn
lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Để khai thác nguồn lực văn hóa cho
phát triển kinh tế, các nhà khoa học đã quan
tâm nghiên cứu về khái niệm “vốn” và “vốn
văn hóa”. Theo Hernando De Soto, trong
công trình “Bí ẩn của vốn – vì sao chủ nghĩa
tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở
mọi nơi khác” thì “vốn” (capital) trong tiếng
latinh ban đầu để chỉ gia súc, vật nuôi (nguồn
của sự giàu có), và theo thời gian “vốn” được
dùng để chỉ giá trị thăng dư thu được từ
nguồn gia súc đó (Hernando, tr.43)5.2Trong
quá trình chuyển từ xã hội nông nghiệp dựa
trên cơ sở tự cung tự cấp sang xã hội thương
mại mà ở đó nhu cầu trao đổi cao nên sự phụ
thuộc lẫn nhau không ngừng tăng lên, “vốn”
được trừu xuất ra, “không phải là tài sản, mà
là khả năng nó chứa đựng để triển khai ra sản
xuất mới”6.3 Các nhà nghiên cứu đi đến thống
nhất: “Vốn là một giá trị lâu dài, cái được

nhân lên và không tàn lụi. Giá trị này được
tách khỏi sản phẩm tạo ra nó, trở thành một
đại lượng siêu hình và phi thực thể luôn luôn
nằm trong sự chiếm hữu của bất kể ai tạo ra
nó, mà đối với họ, giá trị này có thể được cố
định ở các dạng khác nhau”.74“Về bản chất,
vốn là phi vật chất vì không phải vật chất tạo
ra vốn mà là giá trị của vật chất ấy, giá trị
không có cái hữu hình”.85
Trong công trình bàn về các loại vốn,
xuất bản năm 1986, Pierre Bourdieu đã phân
loại có 4 loại vốn gồm: vốn kinh tế
(Economic Capital), vốn xã hội ( Social
Capital), vốn văn hóa (Culcure Capital) và
vốn biểu tượng( Symbolic Capital)9.6
Vốn văn hóa được nhận diện theo hai
loại sở hữu khác nhau: sở hữu cá nhân và sở
hữu cộng đồng. Theo Pierre Bourdieu, vốn
văn hóa là “sự quy thuộc của cá nhân với môi
trường văn hóa: sự biểu hiện mình, lối nói
năng, ăn mặc, kiểu tóc, những cách ăn uống,
sở thích âm nhạc, văn học, điện ảnh”.107Ông
cho rằng tất cả các hoạt động văn hóa( tham
quan bảo tàng, nghe hòa nhạc, đọc sách báo)
và sở thích văn chương hội họa, âm nhạc gắn
liền với trình độ giáo dục nhất định( được
đánh giá qua văn bằng và thời gian học).
Còn Trần Hữu Dũng cho rằng, có hai
loại vốn văn hóa: vật thể ( Công trình kiến

ĐCSVN. Văn kiện hội nghị lần thứ 5 BCH TW khóa VIII. NXB CTQG. HN 1998. Tr.73-74
Hernando De Soto (2000). Bí ẩn của vốn- vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại
ở mọi nơi khác . Nguyễn Quang A dịch. NXB CTQG. HN, 2006. Tr.43
63
Hernando De Soto (2000). Bí ẩn của vốn- vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại
ở mọi nơi khác. Nguyễn Quang A dịch. NXB CTQG. HN, 2006. Tr.44
74
Hernando De Soto (2000). Bí ẩn của vốn- vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại
ở mọi nơi khác . Nguyễn Quang A dịch. NXB CTQG. HN, 2006. Tr.45
85
Hernando De Soto (2000). Bí ẩn của vốn- vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại
ở mọi nơi khác. Nguyễn Quang A dịch. NXB CTQG. HN, 2006. Tr.45
96
Dẫn theo Trần thị An. Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở cuối thế
kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Văn hóa và phát triển: Những vấn đề của Việt Nam và
kinh nghiệm của thế giới do Hội đồng lí luận TW và Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. HN
2017. Tr.163.
107
Nicolas Journet. “Văn hóa như là vốn” Như Thành dịch. Tạp chí văn hóa nghê thuật số 323, tháng 5 –
2011.
41
52

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

trúc, di tích lịch sử) và phi vật thể ( tập quán,
phong tục, tín ngưỡng). Nguồn tài nguyên có
thể cung cấp một luồng dịch vụ có thể thụ
hưởng ngay, hoặc dùng trong sản xuất những
sản phẩm và dịch vụ trong tương lai, văn hóa
cũng như ngoại văn hóa. Theo ông, vốn văn
hóa mà cộng đồng có được là do quá trình tích
lũy các sản phẩm văn hóa do cộng đồng sáng
tạo nên trong lịch sử.111
Nhận thức rõ về hai chủ thể: cá nhân
và cộng đồng sở hữu nguồn vốn văn hóa sẽ
góp phần khai thác và phát huy nguồn vốn
văn hóa này vào trong quá trình phat triển
kinh tế. Tuy nhiên, ở đây cần nhận thức sâu
sắc hơn về cơ chế để tạo ra nguồn vốn văn
hóa là gì? Trong cuốn “Bí ẩn về vốn” của
Hernando De Soto đã nêu ở trên, ông đã cho
rằng quyền sở hữu đã khái niệm hóa giá trị
của tài sản, và là nơi vốn được hình thành,
giống như điện được tạo ra từ thế năng của
nước ở một cái hồ trên núi cao. Tương tự như
vậy, toàn bộ tài sản văn hóa của cá nhân và
cộng đồng chưa phải là “vốn văn hóa”. Chỉ
khi nào các tài sản này được chuyển hóa,
chưng cất lên thành giá trị có thể sử dụng
(trong du lịch, trong công nghiệp văn hóa),
thành các chuẩn mực định hình cho ứng xử,
lối sống, lý tưởng, khát vọng của toàn thể
cộng đồng và sức mạnh mềm của quốc gia
(như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân
ái…) hoặc những giá trị mà cộng đồng quốc
gia có thể chấp nhận và chia sẻ (với tư cách
là phương tiện quốc gia) vì sự phát triển của
quốc gia.122Mỗi cá nhân đều sở hữu những
giá trị, chuẩn mực, tri thức văn hóa nhất định
của cộng đồng và chuyển các giá trị, chuẩn
mực, tri thức đó vào hoạt động thực tiễn thì
lúc đó vốn văn hóa của cá nhân mới xuất hiện.
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Cũng tương tự như vậy, các nguồn lực và tài
nguyên văn hóa của cộng đồng được cá nhân
và cộng đồng sử dụng để tạo ra giá trị thặng
dư mới trong quá trình sản xuất thì lúc đó vốn
văn hóa mới xuất hiện. Đây là những tiền đề
lý thuyết cần thiết để chúng ta có thể kế thừa
và vận dụng nhằm khai thác phát huy các tài
nguyên văn hóa, kể cả vật thể và phi vật thể,
kể cả cá nhân và cộng đồng trong việc tìm
kiếm “giá trị thặng dư” từ nguồn vốn văn hóa
phong phú và đa dạng của đất nước. Tuy
nhiên, cần phải bổ sung “giá trị thặng dư” của
vốn văn hóa không chỉ ở chỗ nó tạo ra tiền
bạc mà còn là quảng bá các giá trị của nó sâu
rộng trong cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tinh
thần phong phú, đa dạng của xã hội.
Khi bàn về văn hóa trong kinh tế, Max
Veber (1864-1920), nhà xã hội người Đức đã
để lại những luận điểm khoa học và những
công trình khoa học có tầm ảnh hưởng lớn lao
trong giới khoa học và chính trị. Trong những
công trình nghiên cứu về các tôn giáo lớn trên
thế giới như Do Thái giáo cổ đại, Lão giáo,
Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, ông đã
tìm cách xác định vai trò của các nền văn hóa
tôn giáo và các nền đạo đức tôn giáo với tư
cách là những nhân tố thúc đẩy hay kìm hãm
sự phát triển của các nền văn minh công
nghiệp của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
Trong công trình “Nền đạo đức Tin lành và
tinh thần của chủ nghĩa tư bản” được viết vào
năm 1904-1905, là công trình để lại nhiều
đóng góp quý báu và cả những ý kiến tranh
biện trái chiều. Trong cuốn sách này, Weber
đã khảo sát quan niệm đạo đức và động cơ
ứng xử của các cá nhân thuộc giáo phái Tin
lành, cũng như ý nghĩa mà họ gán cho hành
động xã hội của mình, nhằm đi đến giả thuyết
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cho rằng nền đạo đức Tin lành có một mối
liên
hệ
“tương
hợp
chọn
lọc”
(wahlverwandtchaften) với “tinh thần” của
chủ nghĩa tư bản, và do vậy đã tạo ra một số
động lực tinh thần cần thiết và thuận lợi cho
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu.
Quan điểm của Max Veber đã cho
thấy một cái nhìn biện chứng hơn về tác động
tinh tế của đạo đức tin lành, một phần quan
trọng của văn hóa Tin Lành đối với sự phát
triển của chủ nghĩa tư bản Châu Âu và điều
này cũng thống nhất với quan điểm của Các
Mác về tác động năng động của ý thức xã hội,
của kiến trúc thượng tầng đối với tồn tại xã
hội và cơ sở hạ tầng.
Ba là, xây dựng văn hóa trong kinh
doanh.
Môi trường văn hóa trong hoạt động
kinh tế trước hết ở các giá trị văn hóa như cái
đúng, cái tốt, cái đẹp được cộng đồng sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ kinh tế chia sẻ để
tạo nên bầu không khí tinh thần lành mạnh,
tin tưởng, đoàn kết, có khả năng tạo cảm
hứng trong lao động sáng tạo theo đuổi mục
tiêu phát triển kinh tế bền vững. Môi trường
văn hóa cho quá trình phát triển kinh tế phải
ổn định, quan hệ dân chủ, minh bạch, công
khai giữa nhà nước, doanh nghiệp và người
dân, trên cơ sở đồng thuận và chia sẻ bình
đẳng về lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ. Ở cấp
độ vi mô, đó là vấn đề xây dựng văn hóa
doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, vấn đề
đạo đức kinh doanh, đạo đức trong kinh tế.
Trong những năm gần đây ở Việt Nam đã
xuất hiện nhiều doanh nghiệp xây dựng văn
hóa doanh nghiệp. Phong trào xây dựng văn
hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân đã
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong
sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Nghị quyết
hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XI của
Đảng đã khẳng định: “Thường xuyên quan
tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế, con
người thực sự là trung tâm trong quá trình pát

triển kinh tế- xã hội. Tạo lập môi trường văn
hóa pháp lý, thị trường sản phẩm văn hóa
minh bạch, tiến bộ, hiện đại, để các doanh
nghiệp tham gia, xay dựng phát triển văn
hóa”.
Để phát triển văn hóa trong kinh tế
trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, cần
tập trung vào một số giải pháp sau:
- Xây dựng thể chế chính trị phù
hợp. Mối quan hệ giữa văn hóa trong chính
trị và văn hóa trong kinh tế không phải là mối
quan hệ lệ thuộc của chính trị vào kinh tế hay
kinh tế lệ thuộc vào chính trị, mà giữa chúng
có mối quan hệ biện chứng, gắn bó, tương tác,
ảnh hưởng qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Văn hóa
trong chính trị thể hiện quan điểm về quyền
lực và sức mạnh của chính trị trong việc xác
định đường lối phát triển kinh tế của quốc gia.
Lý tưởng chính trị, hệ tư tưởng chính trị đóng
vai trò quyết định đối với đường lối xây dựng
và phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc
xác lập thể chế chính trị và thể chế kinh tế,
các giá trị văn hóa trong chính trị quy định
chức năng, nhiệm vụ, phương hướng, chính
sách phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời,
đạo đức trong chính trị, trong các chủ thể
chính trị khác nhau có tác động mạnh mẽ tới
đạo đức trong kinh tế, có thể thúc đẩy kinh tế
phát triển lành mạnh thông qua cơ chế hoạt
động minh bạch, công khai, trách nhiệm giải
trình, thực hiện dân chủ của bộ máy quản lý
nhà nước về kinh tế.
- Xây dựng đạo đức công vụ cho cán
bộ, đảng viên. Mọi chủ trương chính sách,
luật pháp, thể chế đều thông qua hoạt động
thực tiễn của con người mới đi vào cuộc sống.
Đạo đức công chức, công vụ lành mạnh, làm
giảm các chi phí tiêu cực, kích thích sự cạnh
tranh lành mạnh của nền kinh tế và ngược lại.
Vì vậy, xây dựng đạo đức công chức, công vụ
đóng vai trò hàng đầu trong xây dựng văn hóa
trong chính trị, đồng thời có tác động tích cực
tới xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nay.
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- Nâng cao nhận thức của cả hệ
thống chính trị và trong nhân dân về vai trò,
vị trí của văn hóa trong kinh tế. Đẩy mạnh
truyền thông, nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và
toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong
phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức
của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho
văn hóa như là một phần chiến lược kinh
doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội,
cộng đồng. Huy động sự tham gia rộng rãi, có
hiệu quả của các phương tiện thông tin đại
chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước về phát triển văn hóa trong
kinh tế và phát triển các ngành công nghiệp
văn hóa, phát triển thị trường văn hóa lành
mạnh.
- Xây dựng và phát triển toàn diện
con người làm nền tảng, mục tiêu để phát
triển kinh tế. Những giá trị văn hóa cơ bản là
chân, thiện, mỹ là những giá trị định hướng
cơ bản trong phát triển kinh tế và con người.
Trong đó, xây dựng con người, đặc biệt là xây
dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống
là vấn đề cốt lõi để tạo nên động cơ chính trị
và động cơ kinh tế lành mạnh. Cần có chiến
lược xây dựng đạo đức kinh doanh, đạo đức
doanh nghiệp ngay từ trong quá trình đào tạo
nguồn nhân lực để đạo đức trở thành lối sống
của người tìm kiếm lợi ích vật chất, tìm kiếm
của cải thặng dư và sử dụng nguồn của cải
đó./.
Tài liệu tham khảo:
1. ĐCSVN. Văn kiện hội nghị lần thứ BCH TW
khóa VIII. NXB CTQG. HN 1998
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PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN,
TỈNH QUẢNG NINH
DEVELOPING TRADE - TOURISM IN VAN DON DISTRICT,
QUANG NINH PROVINCE
Phan Thanh Sơn*‡‡‡‡‡‡‡‡
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 6/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 6/3/2019
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Tóm tắt: Thương mại và du lịch đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển
kinh tế của một vùng hay một quốc gia. Huyện Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh có vị trí và điều kiện
tự nhiên thuận lợi cho phát triển cả thương mại và du lịch. Bài viết sẽ tập trung phân tích những tiềm
năng và thế mạnh của huyện Vân Đồn để từ đó đưa ra được giải pháp phát triển hơn nữa thương mại
và du lịch trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Thương mại, du lịch, tiềm năng, thế mạnh, giải pháp, Vân Đồn.
Abstract: Trade and tourism are increasingly playing an important role in the economic
development of a region or a country. Van Don district in Quang Ninh province has a favorable
position and natural conditions for developing both trade and tourism. The article will focus on
analyzing the potentials and strength of Van Don district in order to find solutions to develop further
trade and tourism in the coming period.
Keywords: Trade, tourism, potentials, strength, solutions, Van Don.
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1. Những vấn đề chung về phát triển
du lịch
Thông qua hoạt động DL con người
được trải nghiệm, đắm mình trong vẽ đẹp bất
tận và hùng vĩ của thiên nhiên, những giá trị
văn hóa đặc sắc của dân tộc và nhân loại. Điều
đó, làm cho con người hiểu biết hơn ý nghĩa và
tầm quan trọng của tự nhiên, xã hội đối với sự
sống, sự tồn tại và phát triển của mình. Với ý
nghĩa thực tiễn này phát triển DL đã góp phần
tích cực vào việc giác ngộ, giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường sống của con người một cách
hiệu quả nhất.
Với nhịp sống của xã hội công nghiệp hiện
nay, khi tầng suất lao động của con người ngày
tăng lên, người lao động hết sức căng thẳng,
mệt mỏi cùng với những bệnh nghề nghiệp
ngày một tăng. Nên người lao động muốn tìm
đến những nơi yên tỉnh, môi trường sinh thái
trong lành để nghĩ ngơi, thư giãn, giải trí,…
phục hồi sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc
sống của mình. Muốn đáp ứng được nhu cầu
đó, chúng ta phải có một quỹ đất đai mà ở đó
có môi trường ít bị xâm phạm, xây dựng các
công viên, bảo vệ môi trường tự nhiên, nguồn
nước, không khí nhằm tạo một môi trường phù
hợp với nhu cầu của du khách. Vì vậy, KTDL
muốn phát triển, thu lợi nhuận cao, phải có
chính sách tu bổ bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn các
di sản văn hóa để điểm DL ngày càng hấp dẫn
du khách.
Có thể thấy rằng, trong hoạt động phát triển DL
có sự tham gia của các chủ thể doanh nghiệp
với tư cách là nhà kinh doanh, dân cư và nhà
nước trung ương và địa phương với vai trò
quản lý. Trong đó chủ doanh nghiệp thực hiện
hoạt động kinh doanh thông qua xây dựng các
hình thức tổ chức như:
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- Kinh doanh lữ hành: đóng vai trò môi giới,
trung gian trong sản xuất và trao đổi sản
phẩm DL, làm cho hàng hóa, dịch vụ DL từ
trạng thái mà người tiêu dùng chưa muốn
thành hàng hóa, dịch vụ mà khách DL cần,
là cầu nối cho cung cầu DL gặp nhau thúc
đẩy sự phát triển của DL.
- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: là hoạt
động kinh doanh nhằm cung cấp các dịch vụ
buồng ngủ, ăn uống và các dịch vụ bổ sung
như dịch vụ thể thao, chăm sóc sức khỏe,
sắc đẹp, giặt ủi…nhằm đáp ứng, thỏa mãn
nhu cầu của du khách trong thời gian lưu lại
tạm thời tại các điểm, các khu DL của một
tỉnh, một vùng hay một quốc gia để thu lợi
nhuận. Ở Điều 62 Luật DL Việt Nam đã xác
định: “Các cơ sở lưu trú DL bao gồm khách
sạn, làng DL, biệt thự DL, căn hộ DL, bãi
cắm trại DL, nhà nghĩ DL, nhà có phòng
cho khách DL thuê và các cơ sở lưu trú DL
khác”.
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch:
việc có tính linh hoạt cao, có thể xác định
những phương án tổ hợp công việc “chuẩn” mà
người lao động có thể đảm nhận trong quá trình
làm việc, hoặc xây dựng tổ hợp nhiệm vụ với
khối lượng công việc và kết quả làm việc với
độ co dãn nhất định. Việc thực thi nhiệm vụ sẽ
được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ để thu hẹp bớt
khoảng dao động của nhiệm vụ hoặc công việc
thực tế của người lao động (cũng như kết quả
làm việc tương ứng). Trên thực tế, việc xây
dựng các tổ hợp nhiệm vụ thường được áp dụng
cho các công việc trong lĩnh vực dịch vụ và
quản lý, hành chính cũng như các công việc có
tính phục vụ.
Sự phát triển của cầu du lịch dự đoán theo 6 xu
hướng sau:
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- Nhu cầu du lịch ngày càng tăng, du lịch trở
thành một tiêu chuẩn đánh giá mức sống dân
cư.
- Du lịch quốc tế phát triển, phân bố các luồng
khách, hướng du lịch thay đổi. Châu Á ngày
càng thu hút nhiều khách du lịch, trong khi
lượng khách đến châu Âu, châu Mỹ có xu
hướng giảm tương đối.
- Cơ cấu chi tiêu của du khách thay đổi theo
hướng tỷ trọng chi tiêu cho các dịch vụ cơ bản
giảm tương đối, trong lúc tỷ trọng chi tiêu cho
các dịch vụ bổ sung tăng lên.
- Du khách có nhu cầu thay đổi hình thức tổ
chức chuyến đi theo hướng tự do hơn, đa dạng
hơn.
- Sự hình thành các nhóm du khách theo độ
tuổi với các mục đích và nhu cầu khác nhau.
- Du khách có nhu cầu đi du lịch nhiều địa
điểm trong một chuyến du lịch.
Các ngành từ kinh tế đến khoa học, xã hội
muốn phát triển đều chịu ảnh hưởng các điều
kiện, hoàn cảnh đem lại cho ngành đó, tức là
phải có lực đẩy, có tiềm năng. Ngành du lịch
cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên,
là một hoạt động đặc trưng, du lịch chỉ có thể
phát triển được trong những điều kiện mà nó
cho phép. Trong những điều kiện này có những
điều kiện mang đặc tính chung thuộc về các
mặt của đời sống xã hội, bên cạnh đó do đặc
điểm vị trí địa lý từng vùng mà nó tạo nên tiềm
năng du lịch khác nhau. Đó chính là nét đa dạng
tạo nên những chương trình du lịch độc đáo của
từng vùng, miền và cái đích cuối cùng là thu
hút khách du lịch, tăng sự hiểu biết, tạo mối
giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền.
Ngày nay, xu thế thế giới là toàn cầu
hóa. Từng dòng tư bản và trí thức có sự luân
chuyển giữa các quốc gia với nhau. Trước xu
thế đó, các công ty lớn thường có kế hoạch khai
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phá thị trường của mình. Hoạt động kinh tế,
trao đổi thương mại giữa các quốc gia phát triển
mạnh. Qua sự giao lưu, tìm hiểu kinh tế với các
đối tác nước ngoài cũng như qua các hội nghị
kinh tế lớn, ngành du lịch có cơ hội quảng bá
điểm mạnh của mình ra thế giới.
Chính sách phát triển du lịch là chìa khóa dẫn
đến thành công trong việc phát triển du lịch. Nó
có thể kìm hãm nếu đường lối sai với thực tế.
Chính sách phát triển du lịch được ở hai mặt:
Thứ nhất là chính sách chung của Tổ chức du
lịch thế giới đối với các nước thành viên; thứ
hai là chính sách của cơ quan quyền lực tại địa
phương, quốc gia đó. Mặt thứ hai có ý nghĩa
quan trọng hơn cả vì nó huy động được sức
người, căn cứ vào khả năng thực tế tại mỗi
vùng, quốc gia đó để đưa ra chính sách phù
hợp.
2. Thực trạng phát triển thương mại
– du lịch tại huyện Vân Đồn
Huyện Vân Đồn có tổng diện tích
khoảng 2.171 km2, trong đó diện tích đất tự
nhiên 551 km2; là một trong 15 khu kinh tế ven
biển của cả nước. Huyện đảo Vân Đồn, gồm
quần thể đảo đá và đất thuộc Vịnh Bái Tử
Long; có nhiều giá trị khác biệt về cảnh quan
sinh thái và phát triển kinh tế biển trong vành
đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, với vùng biển rộng
1.620 km2 với trên 600 hòn đảo lớn nhỏ (phần
lớn là đảo đất - điểm nhấn là vườn Quốc gia Ba
Mùn). Vân Đồn có 1 thị trấn và 11 xã; nằm ở
điểm giữa của tuyến đường biển Hạ Long Móng Cái, thông thương với các địa phương
trong nước qua quốc lộ 18 và thông qua đường
biển để đến với thế giới. Đây là nơi ông cha ta
đã mở thương cảng Vân Đồn (thương cảng đầu
tiên của Việt Nam), mở ra lịch sử giao thương
với thế giới từ thế kỷ thứ XI. Vân Đồn nằm trên
tuyến đường vận chuyển hàng không và hàng
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hải quốc tế sôi động của khu vực và thế giới.
Từ Vân Đồn chỉ cần 1 đến 2 giờ bay là đến các
trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch (như
Thượng Hải, Hồng Kông, Macau, Thẩm
Quyến, Hải Nam, Đài Bắc) và thủ đô của các
nước trong khu vực Đông Nam; từ 3 đến 4 giờ
bay là có thể đến với Bắc Kinh (Trung Quốc),
Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Du bai
(UAE), từ cảng Vạn Hoa hoặc cảng biển phía
Bắc đảo Cái Bầu theo đường biển đến các các
của đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoàng 200 hải
lý, Hồng Kông 580 hải lý và Singapor là 1.300
hải lý, là khoảng cách phù hợp cho các tour du
lịch đường biển quốc tế. Vị trí địa lý và sự
phong phú về tài nguyên biển, đảo đã tạo cho
Vân Đồn có nhiều điều kiện lý tưởng cho phát
triển các loại hình du lịch chất lượng cao và trở
thành trung tâm tài chính, du lịch nghỉ dưỡng,
du lịch sinh thái biển đảo lớn đủ sức cạnh tranh
trong nước, khu vực và quốc tế.
Vân Đồn vừa là vùng đất có truyền
thống lịch sử và văn hóa lâu đời trên dưới một
vạn năm cũng là nơi hội tụ, tiếp nhận truyền
thống văn hóa của nhiều vùng, văn hóa nghệ
thuật của người Việt cũng tiếp nhận những ảnh
hưởng của văn hóa các dân tộc thiểu số và của
Trung Hoa. Nơi đây đã hình thành và tồn tại
những nếp sống văn hóa, những hình thái nghệ
thuật dân gian độc đáo, nhất là ở vùng biển: hát
chèo đường (hò biển ở xã đảo Thắng Lợi), hát
soọng cô (người Sán Dìu ở xã Bình Dân), bên
cạnh đó Vân Đồn còn có nhiều làng nghề liên
quan đến văn hóa biển như làm mắm, làm
muối, đóng tầu, đan lưới, nuôi trồng, đánh bắt,
chế biến các loại hải sản, trồng cây chuyên
canh cam Vạn Yên, cam Bản Sen.
Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch: Số cơ sở
lưu trú, số phòng và công suất sử dụng phòng
tăng trong giai đoạn 2015-2017. Năm 2017,
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tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn huyện
hiện là 138 cơ sở với 2230 phòng, trong đó số
phòng tại tuyến đảo là 575 phòng, chiếm 48%;
số phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao là 250 phòng, đạt
12% trong toàn huyện; số còn lại đạt phòng tiêu
chuẩn và chưa thực hiện phân loại xếp hạng,
công suất sử dụng phòng trung bình đạt 43%.
Hệ thống cơ sở lưu trú tập trung đông ở các
tuyến đảo Quan Lạn, Minh Châu, khu Bãi Dài
và đường ra cảng Cái Rồng.
Cơ sở dịch vụ ăn uống: Tổng số cơ sở
dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện với 50 nhà
hàng trên đất liền và 25 nhà hàng trên biển. Tuy
nhiên về quy mô và các trang thiết bị tại các cơ
sở này chưa đáp ứng được nhu cầu của du
khách. Đặc biệt hệ thống cơ sở tại các xã đảo,
vào các ngày nghỉ cuối tuần trở nên quá tải vì
chủ yếu là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống có sức chứa từ 50 đến 130 chỗ ngồi.
tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch qua các
năm khá cao, cụ thể năm 2012 doanh thu du
lịch chỉ đạt 250 tỷ đồng đã tăng lên 450 tỷ đồng
vào năm 2017; bình quân tốc độ tăng trưởng
doanh thu du lịch giai đoạn 2012-2017 đạt
46,13%. Lượt khách du lịch đến Vân Đồn giai
đoạn này có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng
năm là 17,2%. Nếu như năm 2012 lượng khách
du lịch đến Vân Đồn đạt 540.000 lượt khách,
thì năm 2017 là 960.000 cao gấp 1,9 lần. Trong
đó, khách du lịch nội địa giai đoạn 2012-2017
tăng 17,8%, khách du lịch quốc tế tăng 35,33%.
Như vậy, các năm qua khách du lịch đến Vân
Đồn đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là khách
du lịch có sự tăng trưởng cao.
Qua phân tích về dân số cơ cấu theo độ
tuổi lao động cho thấy Vân Đồn có nguồn lao
động khá dồi dào, đặc biệt số người trong độ
tuổi lao động khá cao. Đây là điều kiện thuận
lợi đứng từ góc độ nguồn nhân lực cho phát
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triển kinh tế- xã hội trong đó có du lịch. Bên
cạnh nguồn lực tại chỗ, Vân Đồn còn là điểm
đến hấp dẫn lao động thời vụ, đặc biệt là từ các
địa phương phụ cận đối với một số ngành như
xây dựng, công nghiệp và dịch vụ trong đó có
du lịch. Như vậy sức “hấp dẫn” của một địa
phương năng động và phát triển, nguồn lao
động ”thứ cấp” khá dồi dào cũng là nguồn lực
quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, trong
đó có du lịch Quảng Ninh.
Những thách thức của nguồn nhân lực
trong phân khúc khách sạn là lượng nhân lực
được đào tạo chưa đủ cả về số lượng và chất
lượng. Hiện tại, Vân Đồn có khoảng 2700
người tham gia lao động trực tiếp trong lĩnh
vực dịch vụ du lịch, bao gồm tất cả nhân viên
làm việc trong các khách sạn, các hãng tàu du
lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Xét về tổng thể, lực lượng lao động nói chung
là đủ. Tuy nhiên, lực lượng lao động du lịch
được đào tạo yếu kém và thiếu trầm trọng. Có
tới một phần ba số lao động du lịch không tiếp
tục học lên sau phổ thông trung học và hầu hết
không được đào tạo chính quy về nghiệp vụ du
lịch. Đây là tình trạng chung ở các khách sạn,
không phân biệt hạng, loại khách sạn.
Sản phẩm du lịch Vân Đồn hiện nay được khái
quát trên 4 mảng chính: du lịch biển, du lịch
nghỉ dưỡng- ẩm thực, du lịch văn hóa- tâm linh,
du lịch sinh thái.
Sản phẩm du lịch biển: Vân Đồn sở hữu Vịnh
Bái Tử Long nằm sát cạnh ngay Vịnh Hạ Longkỳ quan thiên nhiên của thế giới, nhưng chưa
xây dựng được các sản phẩm, dịch vụ có
thương hiệu tương xứng với vị thế. Vì vậy, các
sản phẩm, dịch vụ du lịch biển Vân Đồn chưa
chiếm được vị trí quan trọng, trung tâm, dài
ngày và độc lập trong các chương trình du lịch
Việt Nam của các hang lữ hành quốc tế.
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Du lịch nghỉ dưỡng- ẩm thực: Vân Đồn sở
hữu một môi trường trong lành, chưa bị ảnh
hưởng bởi ô nhiễm môi trường. Đồng thời là
một trong những ngư trường lớn về nuôi trồng,
khai thác thủy hải sản. Song do hệ thống cơ sở
lưu trú phát triển tự phát và bị bị chia lẻ bởi qua
nhiều chủ sở hữu nên không có thương hiệu
mạnh. Cơ sở ăn uống cũng nằm trong tình trạng
manh mún, thiếu các cơ sở sang trọng, đẳng
cấp và có sức chứa lớn.
Du lịch Văn hóa- tâm linh: Sản phẩm điển
hình nhất của du lịch Vân Đồn là quần thể di
tích đền Cặp Tiên- chùa Cái Bầu năm trong
chuỗi hành trình của Yên Tử- đền Cửa Ông và
hệ thống đình, chùa, miếu, nghè trên địa bàn xã
Quan Lạn. Tuy là các điểm du lịch nổi bật, thể
hiện sức hấp dẫn của loại hình du lịch văn hóa
tâm linh, nhưng phần lớn khách đến đây
thường mang tính tự phát do các nhóm gia
đình, người thân hoặc bạn bè tổ chức nhân dịp
lễ hội mùa xuân hàng năm. Các công ty du lịch
chưa khai thác được nhiều trong loại hình này.
Du lịch sinh thái: Vân Đồn có rất nhiều tài
nguyên để phát triển loại hình du lịch sinh thái
tại vườn Quốc gia Bái Tử Long và trên địa bàn
các xã đảo.
Công tác quản lý quy hoạch du lịch hiện nay
gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt tình trạng xây
dựng các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, hệ
thống bè dịch vụ ăn uống, nuôi trồng với qui
mô nhỏ, dàn trải tập trung ở các khu vực cảng
tàu, bãi biển không theo qui hoạch và qui định
còn diễn ra rất nhiều. Các hoạt động cải tạo mặt
bằng cho các công trình xây dựng, cải tạo bãi
biển, các công trình xây dựng phục vụ cho
khách du lịch chưa theo kế hoạch tổng thể; việc
xây dựng không theo qui hoạch đã gây ảnh
hưởng xấu đến cảnh quan, làm ô nhiễm môi
trường.
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Nguyên nhân do qui hoạch du lịch của tỉnh
Quảng Ninh, của huyện Vân Đồn chưa được
phê duyệt bên cạnh đó chưa có sự đồng thuận
cao giữa các cơ quan ban ngành của tỉnh với
chính quyền địa phương.
Tuy đã nỗ lực cố gắng trong công tác
quảng bá xúc tiến nhưng khách du lịch đến với
Vân Đồn vẫn chủ yếu là khách du lịch nội địa,
chưa khai thác được thị trường khách quốc tế.
Thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3
năm sau các đơn vị kinh doanh tại Vân Đồn gần
như ít khách. Sự đầu tư của các dự án đã bắt
đầu khởi sắc nhưng hầu hết vẫn là những nhà
đầu tư có tiềm lực thấp và đầu tư nhỏ, dàn trải.
Hệ thống lưu trú chất lượng hiện vẫn
chưa đầy đủ, đặc biệt còn thiếu các khu resort
hạng san hay khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao
trở lên. Các cơ sở tiện ích cơ bản như nhà vệ
sinh và điểm dừng chân, nghỉ ngơi vẫn còn
thiếu. Trên địa bàn huyện chưa có trung tâm
giải trí nào cho các hoạt động mua sắm, ăn
uống và vui chơi giải trí. Ngoài ra, huyện cũng
chưa tổ chức được các hoạt động đáng nhớ,
“không thể không thử” như leo núi đá vôi hay
đi dạo bộ trong rừng.
Các sản phẩm du lịch của Vân Đồn
không tận dụng được những tiềm năng đặc
trưng của huyện, cũng như chưa đáp ứng được
nhu cầu và thị hiếu của từng phân khúc khách
hàng nhất định.
Du khách không được tiếp cận với đầy đủ
thông tin khi lựa chọn nơi lưu trú và các sản
phẩm du lịch khi tới Vân Đồn. Tình trạng thiếu
thông tin rõ ràng trong quá trình cung cấp dịch
vụ khiến chất lượng dịch vụ du lịch của Vân
Đồn bị đánh giá thấp hơn so với các địa điểm
du lịch khác.
Lực lượng lao động trong ngành du lịch còn ít,
mang tính thời vụ, thiếu tính chuyên nghiệp,

67

văn hoá ứng xử và trình độ ngoại ngữ thấp.
Thiếu hướng dẫn viên chuyên nghiệp
Công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa
ngang tầm nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ
của các cán bộ quản lý còn hạn chế
3. Một số giải pháp phát triển
thương mại và du lịch tại Vân Đồn, tỉnh
Quảng Ninh
Phát triển du lịch bền vững theo hướng
chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả có trọng tâm,
trọng điểm; để du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu
kinh tế của huyện; góp phần quan trọng thực
hiện 3 đột phá chiến lược gắn chuyển đổi
phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.
Phát triển du lịch dựa vào nguồn lực nội tại được
xác định là chiến lược cơ bản và lâu dài; nguồn
lực bên ngoài là quan trọng và đột phá.
Phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn,
phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên giữ gìn và
phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa, gìn
giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường.
Phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế biển,
góp phần tích cực, hiệu quả vào xây dựng Vân
Đồn thành khu vực phòng thủ, phòng tuyến hợp
tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Phát triển du
lịch phải gắn chặt với lộ trình xây dựng Đặc khu
kinh tế Vân Đồn.
Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đặc trưng về tự
nhiên, yếu tố con người, xã hội, lịch sử văn hóa
Vân Đồn và đẩy mạnh liên kết vùng cho phát
triển du lịch.
Thời kỳ 2020 khi các dịch vụ được đa dạng hoá
và hoàn chỉnh dần, đời sống của khách du lịch
trong nước liên tục được cải thiện và nhu cầu
giải trí tăng cao, còn khách quốc tế thì cũng theo
trào lưu du lịch chung hướng về khu vực, khách
có khả năng tham gia vào nhiều dịch vụ du lịch
hơn, mức chi trả của khách sẽ tăng lên gấp 2 -
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2,5 lần, nâng tổng doanh thu lên gấp 4 - 5 lần so
với giai đoạn năm 2015.
Để đạt được những mục tiêu về khách du lịch
như đã nêu trên, Vân Đồn cần phải phát triển
một hệ thống điểm du lịch liên hoàn và hấp dẫn
khách du lịch với các định hướng sau:
- Trung tâm du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng
biển - đảo cao cấp quốc gia và quốc tế. Tại đây
sẽ hình thành hệ thống nhà nghỉ cao cấp, liên kết
với nước ngoài xây dựng các nhà nghỉ dưỡng
chất lượng cao (khai thác lợi thế về cảnh quan,
điều kiện tự nhiên). Tổ chức các trung tâm chăm
sóc sức khỏe cho người già trong và ngoài nước,
trung tâm phát triển thẩm mỹ, làm đẹp chăm sóc
sức khỏe.
- Du lịch thể thao và vui chơi giải trí biển; dịch
vụ vui chơi giải trí có thưởng cho người nước
ngoài (tại các khu vực biệt lập, tại các đảo độc
lập tương đối).
- Du lịch văn hoá, tham quan nghiên cứu hệ sinh
thái rừng nhiệt đới, hệ sinh thái san hô, hệ sinh
thái rừng ngập mặn.
Vân Đồn hiện đang có rất nhiều địa điểm du lịch
bao gồm các đảo, bãi biển, đền, chùa và trong
tương lai sẽ có nhiều điểm đến hơn nữa. Để đưa
Vân Đồn trở thành một điểm đến hàng đầu thì
cần phải tổ chức, quảng bá và phát triển các
điểm tham quan này để đem lại nhiều trải
nghiệm hấp dẫn cho khách du lịch và đem lại lợi
nhuận cho huyện.
Để biến huyện Vân Đồn và vùng Vịnh
Bái Tử Long thành một khu du lịch biển “ Mới
lạ và Sang trọng”, cần tập trung đầu tư xây dựng
và nâng cấp các cảng hành khách để làm động
lực cho phát triển du lịch tại đây. Theo đó, trước
hết cần đầu tư nâng cấp, phát triển cảng Cái
Rồng thành cảng du lịch có đẳng cấp quốc tế,
bảo đảm khả năng neo đậu nhiều loại tàu
thuyền, trong đó có tàu cao tốc, tàu thường, tàu
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cánh ngầm, tàu ngủ đêm trên vịnh Bái Tử Long,
thủy phi cơ…Cảng Cái Rồng sẽ là cảng chính
tại vùng Vân Đồn- Bái Tử Long, là điều kiện hạ
tầng để kết nối Vịnh Bái Tử Long, các đảo ở
Vân Đồn với trung tâm du lịch Hạ Long và quốc
tế.
Sở VHTTDL tỉnh cần hợp tác với các cơ quan
chức năng thuộc ngành giao thông vận tải để
đảm bảo lịch trình của các chuyến tàu phà. Đồng
thời thông báo rộng rãi lịch trình tàu phà cho các
khách sạn, các công ty lữ hành cũng như phải
cập nhật trên trang web của Cơ quan tiếp thị
điểm đến với nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Ở các địa điểm du lịch trên huyện Vân
Đồn rất hạn chế những hoạt động và đồ lưu
niệm mang tính địa phương và không được quan
tâm, trú trọng phát triển. Do lượng sản phẩm du
lịch hạn chế nên thời gian lưu trú của khách và
chi tiêu cũng hạn chế theo. Nhằm mục đích tăng
thời gian lưu trú khách du lịch và chi tiêu của
họ, việc tạo ra những sản phẩm du lịch mới và
cung cấp đa dạng các sản phẩm là cần thiết.
Để đạt được mục tiêu 2.425 phòng vào
năm 2020, cần tích cực quảng bá về quy hoạch
phát triển du lịch, đồng thời cụ thể hóa quy
hoạch giới thiệu cho chủ đầu tư các khu đất và
khu vực dành cho xây dựng; xây dựng các chính
sách tạo thuận lợi khuyến khích các doanh
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xây dựng khách sạn
tại Vân Đồn.
Đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi
và khuyến khích cụ thể phù hợp với các quy
định hiện hành để thực hiện việc ưu tiên tuyển
dụng và sử dụng lao động tại chỗ; hỗ trợ đào tạo
nghề đối với lực lượng lao động ở địa phương;
tạo điều kiện cho lực lượng lao động ở địa
phương có thể vào làm việc tại các doanh
nghiệp trong khu; khuyến khích và thu hút lao
động có chuyên môn cao, tay nghề giỏi từ các
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nơi khác về làm việc tại khu; hỗ trợ xây dựng
nhà ở cho công nhân; hỗ trợ xây dựng các công
trình dịch vụ, tiện ích công cộng theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước; hỗ trợ xúc tiến
đầu tư-thương mại; hỗ trợ bồi thường, giải
phóng mặt bằng để đẩy nhanh quá trình đầu tư
và phát triển khu.
Đề xuất thành lập Cơ quan Tiếp thị
Điểm đến du lịch Vân Đồn để thống nhất điều
phối các hoạt động tiếp thị, cung cấp cho khách
du lịch tất cả những thông tin liên quan đến du
lịch, giúp họ hiểu được những sản phẩm du lịch
mà tài nguyên du lịch Vân Đồn có thể mang lại
cho họ
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI
NHUẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÃ HỘI CHO HÀ NỘI
INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR DEVELOPING NONPROFESSIONAL ORGANIZATIONS PROVIDING SOCIAL SERVICES FOR
HANOI
Nguyễn Vũ Hoàng*§§§§§§§§
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 6/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 6/3/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/3/2019
Tóm tắt: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế – xã hội, và văn hóa của cả nước, chính vì thế
nhu cầu về DVXH tại đây cũng khác biệt so với các địa phương khác. Lượng người di cư đến làm việc
tại Hà Nội lớn nhất khu vực phía Bắc, nơi đây cũng tập trung một số lượng lớn trụ sở các tổ chức phi
chính phủ quốc tế. Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển các tổ chức phi lợi nhuận cung ứng
DVXH tại một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học cho Hà Nội.
Từ khóa: Dịch vụ xã hội; Tổ chức phi lợi nhuận; Hà Nội.
Abstract: Hanoi is the political, economic - social, and cultural center ò Vietnam, so the
demand for social services here is also different from other localities. The number of migrants who
come to work in Hanoi is the largest in the North, where there is also a large number of international
NGOs headquarters. The article analyzes the experience of developing non-profit organizations that
provide social services in some countries around the world and draws lessons for Hanoi.
Keywords: social servic; non-profit organization; Hanoi.
1. Khái quát về dịch vụ xã hội và tổ
chức phi lợi nhuận
Nhu cầu của con người về các dịch vụ
là không ngừng thay đổi và phát triển, trong đó
có những nhu cầu tối thiểu mà xã hội phải cung
ứng đầy đủ và kịp thời cho họ. Đây là điều được
cộng đồng quốc tế cam kết công nhận thực hiện
mà Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ngày

* Tạp chí Cộng sản
§§§§§§§§

10/12/1948 đã ghi nhận. Dịch vụ xã hội là
những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cộng đồng
và cá nhân nhằm phát triển xã hội, có vai trò
đảm bảo phúc lợi và công bằng xã hội, đề cao
giá trị đạo lý, nhân văn, vì con người, là hoạt
động mang bản chất kinh tế - xã hội, do nhà
nước, thị trường hoặc xã hội dân sự cung ứng,
tùy theo tính chất thuần công, không thuần
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công hay tư của từng loại hình dịch vụ, bao
gồm các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, khoa
học - công nghệ, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao và các trợ giúp xã hội khác.
Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) không
phải là một khái niệm mới trên thế giới, có
nhiều NPO đã được thành lập cách đây hàng
trăm năm tại một số quốc gia trên thế giới.
Nhưng hoạt động của các NPO thực sự lớn
mạnh từ giữa thế kỷ XX, vì sau chiến tranh Thế
giới thứ II, rất nhiều quốc gia bị kiệt quệ về
ngân sách, cần đến sự hỗ trợ tự nguyện từ các
tổ chức ngoài khu vực công. Tại Việt Nam, các
tổ chức phi lợi nhuận đã bắt đầu được quan tâm
từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước.
Có thể thấy, tại các quốc gia trên thế
giới NPO được hiểu là những tổ chức không
phân phối các quỹ thặng dư của nó cho các chủ
nhân hay cổ đông mà sử dụng các quỹ này để
tài trợ cho các mục tiêu đã được xác định trong
sứ mệnh của tổ chức. Điển hình của các NPO
này là các quỹ từ thiện, tổ chức nghệ thuật cộng
đồng, các hiệp hội, tổ chức bảo trợ xã hội…
Ngoài ra, có thể hiểu tổ chức phi lợi
nhuận (non-profit organization - NPO) là tổ
chức cung ứng các dịch vụ công và giải quyết
các vấn đề xã hội, có tư cách pháp nhân, tự chủ
với cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động không
vì mục tiêu lợi nhuận, mà vì lợi ích chung thiết
yếu của cộng đồng và các mục tiêu xã hội hướng tới sự phát triển, công bằng và tiến bộ
của xã hội.
Tại Việt Nam, khái niệm “không vì lợi
nhuận” được định nghĩa tại 02 văn bản pháp
luật, thứ nhất: Theo Khoản 5 Điều 3 Luật về
hội năm 2016 ghi rõ “Không lợi nhuận là
không có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, nếu có
lợi nhuận thì không chia cho hội viên mà để sử
dụng cho các hoạt động của hội theo điều lệ
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hội”. Thứ hai: tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số
30/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày
12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện: “không vì lợi nhuận là không
tìm kiếm lợi nhuận để phân chia, lợi nhuận có
được trong quá trình hoạt động được dành cho
các hoạt động của quỹ theo điều lệ đã được
công nhận”.
Từ các quy định trên, NPO được hiểu
theo Luật về hội (2016); Nghị định
30/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện; theo Nghị định số
12/2012/NĐ-CP đối với các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài.
Với những cách tiếp cận trên, có thể
thấy rằng “Tổ chức phi lợi nhuận cung ứng
dịch vụ xã hội là tổ chức có tư cách pháp nhân,
tự chủ và độc lập với cơ quan quản lý nhà
nước, hoạt động không vì mục địch lợi nhuận
nhằm cung ứng cho xã hội một loại hàng hóa
công cộng, phục vụ các lợi ích chung thiết yếu,
các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức
và công dân”.
2. Kinh nghiệm phát triển tổ chức
phi lợi nhuận trên thế giới
 Kinh nghiệm của Bắc Kinh - Trung
Quốc
Theo khảo sát của 104 tổ chức phi
chính phủ và phi lợi nhuận tại Bắc Kinh do
Trung tâm Nghiên cứu tổ chức phi chính phủ
và tổ chức phi lợi nhuận tại Đại học Tsinghua,
32% hoạt động như hiệp hội thương mại và
thương mại, 11% cung cấp dịch vụ xã hội hoặc
giảm nghèo, 7% là các viện nghiên cứu, 6% là
các tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi
nhuận môi trường, 4% tham gia giao lưu quốc
tế, 27% thuộc các nhóm khác, và 13% không
trả lời khảo sát. Mặc dù khảo sát này không thể
được coi là đại diện cho tất cả các tổ chức phi
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chính phủ và phi lợi nhuận tại Trung Quốc,
nhưng nó đưa ra một bức tranh về các vấn đề
khác nhau mà họ tập trung vào.
Là quốc gia đông dân nhất thế giới,
những năm gần đây, thu nhập tăng, dân số già
hóa và những sáng kiến của chính phủ đã khiến
thị trường chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc
tăng trưởng một cách nhanh chóng. Dự kiến chi
tiêu hàng năm cho chăm sóc sức khỏe sẽ đạt
896,7 tỉ đô vào năm 2019.
Bên cạnh việc bảo vệ môi trường, cung
cấp phúc lợi xã hội là một trong những vấn đề
mà nhiều tổ chức phi lợi nhuận độc lập ở Trung
Quốc đã và đang tập trung vào những năm gần
đây. Sự xuất hiện của các tổ chức phi lợi nhuận
cung ứng DVXH là kết quả của những thay đổi
xã hội nhanh chóng và sâu sắc ở Trung Quốc
kể từ khi bắt đầu quá trình cải cách kinh tế.
Chính phủ Trung Quốc thiếu phương tiện để
phản ứng đầy đủ với những vấn đề xã hội mới
này, vì vậy nó đã chuyển sang lĩnh vực tổ chức
phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận để được
giúp đỡ. Các tổ chức tình nguyện, các tổ chức
phi lợi nhuận tư nhân và tất cả các loại tổ chức
phúc lợi xã hội là một phản ứng trực tiếp với
những thách thức xã hội mới ở Trung Quốc.
Để giải quyết các vấn đề xã hội, chính
phủ Trung Quốc đã khuyến khích thành lập các
tổ chức từ thiện. Từ cuối những năm 1980, các
quỹ này đã tổ chức hoặc giúp thiết lập khoảng
70 quỹ khởi nghiệp tao ra nền tảng với hy vọng
rằng sẽ thu hút tiền từ xã hội Trung Quốc và từ
các tổ chức phi chính phủ quốc tế vào các quỹ
khởi nghiệp này. Trên thực tế, hầu hết các tổ
chức phi lợi nhuận được thành lập trong những
năm gần đây trong lĩnh vực cung cấp phúc lợi
xã hội là những sáng kiến từ dưới lên do những
người và cộng đồng bị ảnh hưởng đưa ra. Ví
dụ, Các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

người thất nghiệp trong việc tìm kiếm một công
việc mới bằng cách cung cấp các khóa đào tạo
lại và tư vấn pháp lý.
Kinh phí cho các tổ chức phi lợi nhuận
thường đến từ các quỹ tư nhân của Trung Quốc
và từ các nguồn quốc tế. Chính phủ Trung
Quốc áp dụng chính sách miễn giảm các loại
thuế sau cho tổ chức phi lợi nhuận đó là: thuế
thu nhập, thuế kinh doanh, thuế VAT, thuế nhà
đất. Theo đó, miến giảm thuế thu nhập cho
khoản tiền quyên góp , trợ cấp của nhà nước và
một số khoản từ hình thức huy động quyên góp
khác; miễn thuế kinh doanh cho các tổ chức phi
lợi nhuận trong lĩnh vực điều dưỡng, y tế, giáo
dục, văn hóa và các hoạt động tôn giáo hoặc
các hoạt động do người tàn tật; miễn thuế VAT
và thuế hải quan cho các sản phẩm, dịch vụ
nhập khẩu do quyên góp từ các tổ chức, cá nhân
nước ngoài. Miễn thuế nhà đất, thuế sử dụng
đất đô thị, và mua nhà đất cho các tổ chức NPO
còn được miễn thuế trước bạ.
Hiện nay, chính phủ Trung Quốc vẫn là
người tài trợ chính cho một số tổ chức phi lợi
nhuận thông qua hai phương pháp:
- Trợ cấp trực tiếp là hình thức chính
phủ hỗ trợ cho các hoạt động và các chương
trình cung ứng DVXH của tổ chức phi lợi
nhuận
- Trợ cấp gián tiếp là thông qua việc chính
phủ giảm thuế cho các cá nhân và công ty đóng
góp và có chính sách ưu đãi thuế cho các tổ
chức phi lợi nhuận.
Hoạt động hỗ trợ này được chính phủ
Trung Quốc thực hiện bằng cách huy động sự
ủng hộ của các cá nhân và tổ chức, từ sau cải
cách kinh tế và mở cửa phát triển, số lượng
người sẵn lòng đống góp cho phúc lợi xã hội,
các quỹ của hoa kiều trên khắp thế giới đã tăng
lên rất nhiều. Chính phủ Trung Quốc khuyến
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khích các khoản đóng góp từ các cá nhân và tổ
chức cho các tổ chức phi lợi nhuận cung ứng
DVXH. Nhưng chu trương của chính phủ
Trung Quốc là sẽ giảm dùng ngân sách nhà
nước để hỗ trợ các tổ chức công và tổ chức phi
lợi nhuận.1*********
 Kinh nghiệm từ Singapore
Từ đầu những năm 2000 đến nay số
lượng các NPO cung ứng DVXH tại Singapore
đã tăng lên rất nhanh so với giai đoạn trước đó.
Hiện nay, tại Singapore có hơn 600 tổ chức phi
lợi nhuận, số tình nguyện viên tính đến năm
2015 là hơn 50.000 người tăng gấp 3 lần so với
năm 2000, lý giải cho hiện tượng này, các nhà
nghiên cứu tại đây cho rằng:
- Thứ nhất, người dân Singapore đang ngày
càng gia đi, nhu cầu của nhóm dân số cao tuổi
này về DVXH đã vượt khả năng cung ứng
hiện nay.
- Thứ hai, sự bất bình đẳng về thu nhập tạo
ra khoảng cách giàu nghèo quá lớn tại
Singapore (hệ số GINI về chênh lệch thu nhập
là 0,463 vào năm 2013), nhiều hộ gia định có
thu nhập thấp cần được cung cấp các DVXH
để đảm bảo công bằng xã hội.
- Thứ ba, nhận thức của xã hội đang thay đổi
mạnh mẽ đối với hoạt động tình nguyện và
quyên góp cho cộng đồng. Chính phủ
Singapore đã khuyến khích bằng cách khấu
trừ thuế đối với những cá nhân và tổ chức thực
hiện các khoản quyên góp cho các tổ chức
cung ứng DVXH phi lợi nhuận.
Các nhà lãnh đạo tại các NPO đều cho
rằng từ năm 2010 đến nay, chính phủ
Singapore đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ để

thúc đẩy phát triển các NPO tại quốc gia này.
Đội ngũ nhân sự tại các NPO ngày càng được
nâng cao chất lượng, họ cho rằng năng suất và
thu nhập của họ tăng lên nhờ tính minh bạch và
công khai theo các quy định của pháp luật tại
Singapore.
Chính phủ yêu cầu các NPO phải
thường xuyên cập nhật thông tin về nhà tài trợ
và các khoản tài trợ. Ngoài ra, các khoản tài trợ
này cần được đánh giá về hiệu quả sử dụng
thông qua các báo cáo định kỳ. Trên thực tế,
đến nay mới chỉ 40% các NPO ở Singapore làm
tốt điều này. Chính phủ cho rằng, nếu các NPO
làm tố hơn nữa trong việc quản lý và minh bạch
thông tin, thì họ sẽ còn nhận được những khoản
tài trợ lớn hơn từ cộng đồng.
Ví dụ điển hình là hai NPO Tổ chức
Ung thư Trẻ em (CCF) và Thực phẩm từ Trái
tim (Food from the Heart ) thường xuyên liên
lạc với các nhà tài trợ của họ và công cấp thông
tin tài chính định kỳ. Tại CCF, các đối tác gây
quỹ thường xuyên được thông báo về các chính
sách gây quỹ và quỹ hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước tất cả các nhà tài trợ về phương
thức điều hay và quản lý tài chính minh bạch.
Những điều này đã giúp thúc đẩy sự tham gia
của nhà tài trợ mạnh hơn vào hai NPO này.
 Kinh nghiệm từ Mỹ
Mỹ là quốc gia có số lượng NPO lớn
nhất thế giới, các NPO tại Mỹ hiện diện trong
hầu hết các lĩnh vực cung ứng DVXH như y tế,
giáo dục, văn hóa, khoa học và bảo vệ môi
trường. Các phương pháp quản lý để thúc đẩy
các NPO phát triển tại Mỹ có hiệu quả hơn so
với các quốc gia khác, đa phần các trường đại

1

Sustainable Social, Economic and Environmental
Development in China)

Zhao LiQing, Institute of International Strategie
Studies, Beijing, China (The Nature of Partnerships
with NPOs that contribute to the Balanced and
*********
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học và bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ đều là các
NPO.
Các trường tư phi lợi nhuận là các cơ sở
giáo dục hoạt động không vì mục đích làm giàu
cho các nhân, các tài sản của trường phải được
dành cho các mục đích từ thiện mãi mãi, và thu
nhập ròng không được phép trả lại cho chủ sở
hữu hay chia cho các cổ đông dưới hình thức
cổ tức. Các trường tư phát triển mạnh mẽ ở Mỹ,
được cho là nhờ một chính sách thuế rất chiến
lược của Mỹ: khuyến khích những người giàu
hiến tặng cho các công trình nhân đạo, phi lợi
nhuận… bằng cách giảm hay miễn thuế trên
thu nhập hay trên lợi nhuận của họ. Một công
hai việc: thay vì trả thuế cao cho chính phủ, họ
được quyền chọn lựa đổ tiền vào cơ sở hay dự
án họ thích, và còn được tôn vinh mãi mãi,
Ngoài ra, chính phủ Mỹ cho phép các
trường phi lợi nhuận được phép tiến hành các
hoạt động tạo lợi nhuận, tuy nhiên những hoạt
động này không thể trở thành các hoạt động
chính của tổ chức và sẽ phải chịu thuế. Nếu như
bị phát hiện các hoạt động kinh doanh vì lợi
nhuận nhiều hơn các hoạt động phi lợi nhuận,
thì NPO này có thể bị tước đi sự công nhận là
tổ chức phi lợi nhuận. Do đó, để không làm ảnh
hưởng đến pháp nhân phi lợi nhuận của tổ chức
mẹ, các NPO thường sẽ thành lập những pháp
nhân vì lợi nhuận, chịu thuế và trực thuộc tổ
chức mẹ phi lợi nhuận.
Các NPO tại Mỹ phải hoạt động không
vì mục địch làm giàu cho các cá nhân, tài sản
của các NPO phải được sử dụng cho các mục
đích phục vụ cộng đồng mãi mãi, thu nhập ròng
không được phép chuyển lại cho chủ sở hữu
hay chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức.
Vì thế, chính phủ Mỹ luôn có những hình thức
hỗ trợ gián tiếp cho các NPO tại quốc gia này
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
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3. Bài học kinh nghiệm cho Hà Nội
Từ nghiên cứu thực tế quản lý và vận hành
của các NPO cung cấp DVXH tại một số quốc
gia trong khu vực và trên thế giới, bài viết rút
ra một số kinh nghiệm như sau:
- Thứ nhất, chính quyền trung ương và
chính quyền địa phương cần tạo điều kiện
thông qua việc xây dựng hệ thống văn bản rõ
ràng và minh bách để khuyến khích sự tham gia
của các NPO vào cung ứng DVXH. Tăng
cường sự giám sát và quản lý để tránh những tổ
chức lợi dụng danh nghĩa phi lợi nhuận để
hưởng các ưu đãi hoặc thực hiện các hoạt động
đi ngược lại với luật pháp.
- Thứ hai, thực hiện đúng chức năng
của nhà nước là người giám sát các hoạt động
cung ứng DVXH, sử dụng hoạt động hỗ trợ
trực tiếp hoặc gián tiếp đối với từng DVXH có
chọn lọc phù hợp với thực tế tại địa phương.
Cho phép các NPO tham gia vào cung cấp tất
cả các DVXH mà pháp luật quy định.
- Thứ ba, trong trường hợp các NPO
thực hiện cung ứng DVXH hiệu quả hơn khu
vực khác, thì cần khuyến khích để dịch chuyển
nguồn lực của xã hội sang cho khu vực này, có
thể thực hiện theo mô hình quản lý công hiên
đại với xu hướng “Nhà nước nhỏ - Xã hội lớn”.
Các quốc gia nêu trên đã từng bước tách hoạt
động sản xuất, kinh doanh ra khỏi hoạt động
quản lý nhà nước, chuyển giao các hoạt động
cung ứng DVXH cho các chủ thể ngoài khu
vực công, nhà nước chỉ làm một số nhiệm vụ
nhất định như: quốc phòng, bảo vệ an ninh
quốc gia, ngoại giao và một số hoạt động mà tư
nhân không thể thực hiện được.
- Các NPO cần xây dựng kế hoạch về
nhân sự cho hoạt động cung ứng DVXH của
mình, vì đã phân các NPO chưa thu hút được
các nguồn lực chất lượng cao do gặp khó khăn
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về tài chính và môi trường làm việc còn nhiều
khó khăn.
Các NPO cần chủ động trong việc công
khai và minh bạch các thông tin về nguồn tài
trợ và việc sử dụng các nguồn tài trợ đó. Tốt
nhất là các NPO nên có báo cáo đánh giá hiệu
quả của việc sử dụng các nguồn tài trợ từ các
cá nhân và tổ chức trong hoạt động phục vụ
cộng đồng.
Tài liệu tham khảo:
1. Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người;Báo
cáo phát triển con người năm 2011, UNDP, 2012
2. Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020
- một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Trần Hậu,
Đoàn Minh Huấn, NXB Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2012.
3. Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản của Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đỗ Thị Hải Hà,
ĐH Kinh tế quốc dân, 2016
4. Public service reforms in Singapore, Janet Tay,
Singapore, 2001
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on Nonprofit Organization Service Performance,
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ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG BỐI CẢNH CÁCH
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
E-COMMERCIAL TRAINING IN 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION
Đặng Thị Thu Giang*†††††††††
Nguyên Thị Kim Dung**‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 7/9/2018
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 6/3/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/3/2019
Tóm tắt: Giáo dục nói chung và giáo dục đại học về thương mại điện tử (TMĐT) nói riêng là một
trong những lĩnh vực chịu sự tác động của CMCN 4.0 nhanh hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những
phiên bản mới của các cuộc CMCN tiếp theo. Công nghiệp 4.0 hứa hẹn những bước đột phá mới trong hoạt
động đào tạo, thay đổi mục tiêu cũng như mô hình đào tạo truyền thống nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn toàn mới.
Sự phát triển công nghệ thông tin, công cụ kỹ thuật số, hệ thống mạng kết nối và siêu dữ liệu sẽ là những công
cụ và phương tiện tốt để thay đổi cách thức tổ chức, quản lý của hoạt động kinh doanh thông qua TMĐT. Vì
vậy vai trò của các trường đại học cao đẳng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT trở nên càng bức
thiết.
Từ khóa: nguồn nhân lực, thương mại điện tử, cách mạng 4.0
Abstract: Education in general and higher education in e-commerce in particular is one of the areas
affected by 4.0 industrial revolution even faster than education itself which may create new versions of the
incoming revolution. Industry 4.0 propose to make new breakthroughs in training activities, changing goals as
well as traditional training models to response new requirements. The development of information technology,
digital tools, connection networks and metadata will be good tools and means to change the administration of
business activities through e-commerce. Therefore, the role of educational institutions in human resources
training for e-commerce becomes increasingly nessesary.
Keywords: human resources, e-commerce, 4.0 revolution

1. Mở đầu
Cho tới đầu thế kỷ 20, để liên lạc với
nhau người ta sử dụng hệ thống các ký hiệu như
âm thanh, hình ảnh và chữ viết. Trong nửa đầu
thế kỷ đó, kỹ thuật số trên cơ sở hệ nhị phân bắt

* Học viện tài chính
** Khoa Kinh tế - Đại học Mở Hà Nội
†††††††††
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đầu phát triển và hoàn thiện dần, hình ảnh (kể
cả chữ viết con số, các ký hiệu khác và cả âm
thanh đều được số hóa thành các nhóm bít điện
tử, để ghi lại, lưu giữ trong môi trường từ,
truyền đi và đọc bằng điện tử, tất cả đều có tốc
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độ ánh sáng (300.000km/s). Kỹ thuật số trước
hết được áp dụng vào máy tính điện tử, tiếp đó
sang các lĩnh vực khác (cho tới điện thoại di
động, thẻ tín dụng). Việc áp dụng kỹ thuật số
có thể coi là một cuộc cách mạng vĩ đại trong
lịch sử nhân loại, gọi là cuộc cách mạng số hóa,
mở ra kỷ nguyên số hóa.
Cuộc cách mạng này diễn ra với tốc độ
nhanh. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có thể
chương trình hóa ra đời năm 1946, có kích
thước bằng bốn đến năm gian phòng, trị giá
nhiều triệu USD và chỉ thực hiện được 5 nghìn
lệnh trong một giây. Năm mươi năm sau, máy
tính điện tử cá nhân thông dụng, chỉ có kích
thước để bàn, giá trị chỉ khoảng một nghìn
USD và thực hiện được trên 400 triệu lệnh
trong một giây nhờ sử dụng chip vi mạch cho
phép đóng- mở nhiều triệu lần một giây. Các
phương tiện truyền thông hiện đại cũng song
song cùng phát triển, ngày nay một sợi cáp
quang mảnh bằng sợi tóc có thể truyền một
lượng thông tin chứa đựng trong 90 nghìn cuốn
từ điển bách khoa trong một giây, hệ thống liên
lạc viễn thông và định vị toàn cầu thông qua
các vệ tinh đã bao phủ toàn thế giới, ngành
công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng
chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Nhân loại
đang sống trong thời kỳ máy tính hóa xã hội,
khác biệt hoàn toàn về chất so với thời kỳ
trước. Quá trình máy tính hóa xã hội bắt đầu
bùng nổ, rồi nhanh chóng chuyển sang mang
tính chất toàn cầu sau khi Internet ra đời, trong
bối cảnh ấy hoạt động kinh tế nói chung và
thương mại nói riêng, kể cả khâu quản lý cũng
chuyển sang dạng số hóa, điện tử hóa, khái
niệm TMĐT, dần dần hình thành và ứng dụng
TMĐT ngày càng mở rộng.
Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 (CMCN 4.0) được xây dựng dựa trên
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cuộc cách mạng số, đặc trưng bởi Internet ngày
càng phổ biến và di động, bởi các cảm biến nhỏ
và mạnh mẽ hơn với giá thành rẻ hơn, bởi trí
tuệ nhân tạo và học máy (machine learning).
Các công nghệ số với phần cứng máy tính,
phần mềm và hệ thống mạng đang trở nên ngày
càng phức tạp hơn, được tích hợp nhiều hơn và
vì vậy đang làm biến đổi xã hội và nền kinh tế
toàn cầu. Cùng với xu hướng CMCN 4.0, kinh
tế số là yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng
lớn đến đời sống, xã hội và cơ cấu của nền kinh
tế. Thương mại dần được toàn cầu hóa; công
nghệ cao và các mô hình kinh doanh mới ngày
càng phát triển. Thị trường TMĐT vì thế cũng
được mở rộng, mô hình TMĐT ngày càng đổi
mới, các chuỗi cung ứng truyền thống với sự
hỗ trợ của sức mạnh lan tỏa của số hóa và công
nghệ thông tin trở thành chuỗi cung ứng thông
minh, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế số nói
chung cũng như TMĐT nói riêng.
TMĐT Việt Nam mặc dù đã bắt nhịp
xu hướng TMĐT mới của thế giới, phục vụ
hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,
tạo thói quen mua sắm hiện đại của người tiêu
dùng trên môi trường mạng. Tuy nhiên, các hạ
tầng cho kinh tế số, như hạ tầng thanh toán điện
tử, hạ tầng phân phối điện tử, hạ tầng nhân lực
TMĐT và CNTT, hạ tầng an toàn an ninh thông
tin còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đặc biệt nguồn
nhân lực phục vụ cho phát triển TMĐT ở Việt
Nam còn rất mỏng và yếu. Điều này đòi hỏi vai
trò của các trường đại học, cao đẳng trong việc
quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn
nhân lực phục vụ cho TMĐT ngày càng trở nên
bức thiết. Bài viết góp phần đưa ra cái nhìn
tổng quan về thực trạng đào tạo TMĐT ở Việt
Nam và qua đó gợi ý một số hướng phát triển
TMĐT trong tương lai với vai trò của các
trường đại học cao đẳng.
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2. Nội dung
2.1 Bối cảnh ra đời và phát triển
ngành học Thương mại Điện tử tại Việt Nam
và chính sách phát triển của Nhà nước
TMĐT là hình thức mua bán hàng hóa
và dịch vụ thông qua mạng máy tính tòan cầu.
TMĐT chỉ gồm các hoạt động thương mại
được tiến hành trên mạng máy tính mở như
Internet. Trên thực tế, chính các hoạt động
thương mại thông qua mạng Internet đã làm
phát sinh thuật ngữ TMĐT.
TMĐT gồm các hoạt động mua bán
hàng hóa và dịch vụ qua phương tiện điện tử,
giao nhận các nội dung kỹ thuật số trên mạng,
chuyển tiền điện tử, mua bán cổ phiếu điện tử,
vận đơn điện tử, đấu giá thương mại, hợp tác
thiết kế, tài nguyên mạng, mua sắm công cộng,
tiếp thị trực tuyến tới người tiêu dùng và các
dịch vụ sau bán hàng.
TMĐT được thực hiện đối với cả
thương mại hàng hóa (ví dụ như hàng tiêu
dùng, các thiết bị y tế chuyên dụng) và thương
mại dịch vụ (ví dụ như dịch vụ cung cấp thông
tin, dịch vụ pháp lý, tài chính); các hoạt động
truyền thống (như chăm sóc sức khỏe, giáo
dục) và các hoạt động mới (ví dụ như siêu thị
ảo). Sự xuất hiện của TMĐT đã tạo ra một cuộc
cách mạng làm thay đổi cách thức kinh doanh
của doanh nghiệp.
TMĐT được hình thành từ năm 2003
đến nay khi Internet bắt đầu bùng nổ, nhưng đã
phát triển khá nhanh. Tới năm 2009 nhiều
trường đã chủ động triển khai hoạt động đào
tạo chính quy TMĐT, nhưng sự phát triển của
lĩnh vực này bị ảnh hưởng đáng kể do có sự
chênh lệch lớn giữa khả năng đào tạo về TMĐT
của các cơ sở đào tạo với nhu cầu về nguồn
nhân lực TMĐT của tổ chức, doanh nghiệp.
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Bên cạnh đó, Thủ tướng chính phủ phê
duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại
điện tử giai đoạn 2006-2010 tại quyết định số
222/2005/QĐ-TTg năm 2005 đã nhấn mạnh tới
phát triển nguồn nhân lực là chính sách đầu tiên
trong số sáu chính sách và giải pháp chủ yếu
được đề ra trong kế hoạch tổng thể phát triển
TMĐT giai đoạn 2006-2010. Trước hết tập
trung đào tạo nguồn nhân lực chính qui tại các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp thuộc khối ngành kinh tế và luật, đồng
thời đào tạo theo chương trình đại cương tại các
trường dạy nghề thuộc các chuyên ngành
thương mại, quản trị kinh doanh, đào tạo cho
cán bộ quản lý nhà nước làm công tác hoạch
định chính sách và thực thi pháp luật về TMĐT
ở trung ương, địa phương và các tỉnh, thành
phố, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia
cung cấp dịch vụ đào tạo về TMĐT.
Ngày 16/5/2013, chính phủ ra nghị định
số 25/2013/NĐ-CP về TMĐT trong đó quy
định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý
hoạt động thương mại điện tử. qua đó tạo đà
cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của ngành này.
Ngày 08/08/2016, Chính phủ tiếp tục
ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổng
thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020.
Trong đó một lần nữa nhấn mạnh TMĐT là một
trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh
vực thương mại và của xã hội thông tin; là
phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy
mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất
nhập khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn
cầu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. TMĐT
là lĩnh vực có hàm lượng ứng dụng công nghệ
cao, tốc độ phát triển nhanh. Doanh nghiệp là
lực lượng nòng cốt triển khai, nhà nước đóng
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vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi
trường cho thương mại điện tử phát triển.
Chính sách quản lý được xây dựng trên cơ sở
thực tiễn, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,
đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
khi ứng dụng thương mại điện tử. Đặc biệt
quan tâm chính sách phổ biến, tuyên truyền về
TMĐT cũng như đào tạo chính qui tại các
trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và đào
tạo và Bộ Thương mại (nay là Bộ Công
thương) là hai cơ quan quản lý nhà nước chịu
trách nhiệm tổ chức triển khai hoạt động đào
tạo ở tầm vĩ mô.
TMĐT Việt Nam hiện được xem đang
bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt
trong 3 năm trở lại đây. Theo thông tin từ Cục
Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,
ngành này đang có tốc độ tăng trưởng
25%/năm, thuộc top tăng trưởng lớn nhất trên
thế giới. Tốc độ này được dự báo sẽ tiếp tục giữ
vững trong vài năm tới và đến năm 2020,
TMĐT Việt Nam sẽ có thể đạt 10 tỷ USD.
Ngoài ra tiềm năng của TMĐT tại Việt
Nam cũng đang còn rất lớn nếu so sánh với các
nước khác trong khu vực. Nếu xét trên tỷ lệ
giữa doanh thu TMĐT so với tổng doanh thu
bán lẻ trong năm 2017, Trung Quốc đang là số
1 trên thế giới, chiếm khoảng hơn 20%, ở Nhật
Bản là 10%, Hàn Quốc là 12% nhưng tại Việt
Nam con số này chỉ mới dừng lại ở con số
1,4%.
Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh
giá về mức độ hấp dẫn đứng thứ 6 trên thế giới,
trong khu vực chỉ sau Trung Quốc và Malaysia.
Các chuyên gia dự đoán rằng trong vòng 5-7
năm tới, TMĐT tăng trưởng ít nhất 10 lần, lạc
quan sẽ là 20 lần.
Tiềm năng lớn, hứa hẹn nhiều cơ hội
cũng như nguồn nhân lực khan hiếm là những
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nguyên nhân khiến nhiều trường đại học cao
đẳng mở thêm ngành liên quan để đáp ứng nhu
cầu thị trường. Lĩnh vực này cũng hứa hẹn sẽ
tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm thông qua nhu
cầu tuyển dụng ngày càng lớn của các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT.
Tuy nhiên, một thực tế hiện nay tuy lực
lượng sinh viên ngành TMĐT khá đông đảo
nhưng các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang
thiếu trầm trọng nhân lực có trình độ chuyên
môn tốt. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương
mại điện tử Việt Nam - VECOM, trong năm
2017 có đến 31% doanh nghiệp gặp khó khăn
trong việc tuyển dụng lao động liên quan đến
công nghệ thông tin và TMĐT.
2.2 Kinh nghiệm đào tạo thương mại
điện tử của một số nước trên thế giới
Đa số các quốc gia đều đào tạo TMĐT
ở cả trình độ đại học và sau đại học, tuy nhiên
mỗi quốc gia lại đào tạo ngành TMĐT tập trung
vào một trình độ nhất định như: Canada tập
trung đào tạo trình độ cao đẳng TMĐT.
Australia tập trung đào tạo thạc sĩ quản trị kinh
doanh chuyên ngành TMĐT… Ngoài ra hình
thức đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên
ngành TMĐT phổ biến ở hầu hết các quốc gia.
Chương trình giảng dạy và nội dung
giảng dạy có sự khác biệt khá rõ rệt tuỳ theo
cách tiếp cận. Có ba khuynh hướng tiếp cận
trong chương trình giảng dạy.
- Cách tiếp cận theo khuynh hướng
Công nghệ thông tin.
- Cách tiếp cận theo khuynh hướng
Quản trị kinh doanh.
- Cách tiếp cận theo khuynh hướng
Liên ngành.
Cách tiếp cận theo khuynh hướng Công
nghệ thông tin: Khác với thương mại truyền
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thống, TMĐT là phương thức thương mại “dựa
trên công nghệ” (Technology- based
Commerce), ở đây là dựa trên công nghệ thông
tin-truyền thông (CNTT-TT). Chính sự phát
triển ứng dụng của CNTT trong các ngành kinh
tế dẫn tới sự ra đời của TMĐT TMĐT được
tiến hành trong môi trường điện tử và dựa trên
những nguyên tắc, yêu cầu riêng (về giao dịch
thanh toán, về an toàn bảo mật, về hành lang
pháp lý, về khiếu nại, tranh chấp…) Vì vậy
những người làm TMĐT cần phải nắm vững
những vấn đề liên quan đến thương mại và cả
công nghệ thông tin.
Cách tiếp cận theo khuynh hướng Quản
trị kinh doanh: Tiếp cận theo khuynh hướng
quản trị kinh doanh nhấn mạnh trọng tâm trang
bị các kỹ năng và kiến thức thuộc lĩnh vực kinh
tế-kinh doanh, khoa học xã hội- hành vi cho
người học, và hình thành trên nền chương trình
đào tạo quản trị kinh doanh, điều chỉnh, sửa đổi
cho thích hợp với TMĐT, Ngoài ra người học
còn được trang bị các kỹ năng, kiến thức cần
thiết về CNTT-TT, trong đó chú trọng trang bị
các kỹ năng, kiến thức về khai thác, sử dụng
các thiết bị phần cứng, phần mềm trong CNTT
để phục vụ cho TMĐT chứ không trang bị các
kiến thức nền tảng sâu về CNTT-TT
Cách tiếp cận theo khuynh hướng Liên
ngành: Theo khuynh hướng này các chương
trình đào tạo chủ trương đảm bảo sự hài hoà
kiến thức và kỹ năng thuộc cả ba lĩnh vực kinh
tế -kinh doanh, khoa học xã hội-hành vi, và
CNTT-TT. Để xây dựng đội ngũ đào tạo
TMĐT theo cách tiếp cận liên ngành, các cơ sở
đào tạo thành lập đội ngũ giảng dạy liên bộ
môn, liên khoa gồm các giảng viên thuộc các
lĩnh vực quản trị kinh doanh, marketing và
CNTT.
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+Tình hình đào tạo TMĐT tại Hoa kỳ:
Chương trình cử nhân Hệ thống thông tin,
chuyên ngành TMĐT của trường Đại học
Fullerton thuộc California State University.
Nội dung chương trình phần bắt buộc gồm 10
môn học mỗi môn gồm 3 tín chỉ. Số môn học
về thương mại, quản trị kinh doanh chiếm 50%
thời lượng, số môn học về kỹ thuật, công nghệ
thông tin chiếm khoảng 50% thời lượng. Tại
Hoa Kỳ, các trường kinh tế và quản trị kinh
doanh đang giảng dạy hai ngành có liên quan
đến TMĐT là Hệ thống Thông tin Quản lý
(HTTTQL, MIS) và TMĐT.
+Tình hình đào tạo TMĐT tại Canada:
Về tiêu dùng trực tuyến, Canada đã vượt Hoa
Kỳ và là quốc gia có lượng mua sắm trực tuyến
cao nhất thế giới. Theo thống kê, trong hệ
thống các trường đại học và cao đẳng Canada,
khoảng 50 trường cao đẳng và học viện kỹ
thuật của Canada cung cấp các khoá học đào
tạo TMĐT. Có khoảng 20% trường cao đẳng
đào tạo cử nhân chuyên ngành TMĐT. Các
trường đại học đào tạo thạc sĩ quản trị kinh
doanh chuyên ngành TMĐT như: Athbasca,
Ottawa, McMaster, Concordia, McGill…
+ Tình hình đào tạo TMĐT tại Hàn
quốc: Doanh số TMĐT của Hàn Quốc năm
2004 đạt 314 tỷ USD chiếm 20% tổng giao
dịch thương mại. TMĐT phát triển khá đồng
đều trên các loại hình B2B, B2C, B2G. Khảo
sát 50 trường đại học lớn của Hàn Quốc cho
thấy 100% trường kinh tế và quản trị kinh
doanh thành lập khoa MIS đào tạo trình độ đại
học và sau đại học. Khoa MIS chịu trách nhiệm
giảng dạy một số môn học chuyên ngành
TMĐT Ngoài khoa MIS, một số trường còn
thành lập khoa Kinh doanh trên Internet hoặc
đào tạo riêng ngành TMĐT.
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2.3 Tình hình đào tạo Thương mại
điện tử tại Việt Nam cũng như khả năng đáp
ứng đối với thị trường
Theo số liệu của Cục Thương mại điện
tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương,
điều tra tình hình đào tạo TMĐT tại 250 trường
đại học và cao đẳng trên phạm vi toàn quốc vào
tháng 7 năm 2010 và nhận được trả lời của 125
trường, chủ yếu tập trung vào các trường đào
tạo các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế và CNTT,
có 77 trường đã triển khai hoạt động đào tạo
thương mại điện tử, trong đó có 49 trường đại
học và 28 trường cao đẳng. Về tổ chức giảng
dạy Trong số 49 trường đại học đã giảng dạy
TMĐT, có 01 trường thành lập khoa TMĐT,
10 trường thành lập bộ môn TMĐT Trình độ
đào tạo Trong số các trường đã đào tạo TMĐT
có 03 trường ( chiếm 4%) đào tạo TMĐT cho
bậc cao đẳng nghề, 52 trường đào tạo TMĐT
cho bậc cao đẳng (chiếm 68%), 47 trường đào
tạo TMĐT cho bậc đại học (chiếm 61%) và 08
trường đào tạo TMĐT cho bậc sau đại học
(chiếm 10%).
+ Phương thức đào tạo: Phương thức
đào tạo TMĐT chủ yếu hiện nay vẫn là phương
thức giảng dạy và học tập tập trung trên lớp.
Tuy nhiên, có một số trường bắt đầu áp dụng
phương thức đào tạo trực tuyến vào công tác
giảng dạy và học tập TMĐT. So với năm 2008,
số lượng giảng viên tăng từ 368 lên 553 người.
Phần lớn giảng viên giảng dạy các môn liên
quan đến TMĐT đều là các giảng viên chuyên
ngành khác như Công nghệ thông tin hay Quản
trị kinh doanh được bồi dưỡng thêm về TMĐT
hoặc tự nghiên cứu để giảng dạy TMĐT.
Chương trình đào tạo chhủ yếu theo hai cách
tiếp cận cơ bản trong đào tạo TMĐT của các
nước là nhóm kinh tế và nhóm công nghệ.
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+ Giáo trình: Hiện nay giáo trình
TMĐT do các cơ sở đào tạo tự quyết định, các
giảng viên dạy môn học TMĐT tự biên soạn,
thường sử dụng giáo trình có sẵn của nước
ngoài hoặc sử dụng lại giáo trình của các đại
học khác biên soạn. Trong đó sách, tài liệu
TMĐT của nước ngoài về Việt Nam từ nhiều
nguồn khác nhau như: Giảng viên học nước
ngoài cầm tay về, mua qua mạng, các đại học
nước ngoài tặng.
Khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực
TMĐT so với nhu cầu của thị trường theo báo
cáo chỉ số TMĐT Việt Nam 2018 của Hiệp hội
thương mại điện tử Việt Nam cho thấy:
Lĩnh vực công nghệ thông tin truyền
thông, tài chính và bất động sản có tỷ lệ lao
động chuyên trách về TMĐT cao nhất (đều
chiếm 49% trong tổng số doanh nghiệp tham
gia khảo sát), tiếp theo là lĩnh vực giải trí
(47%). Lĩnh vực xây dựng chỉ có 23% doanh
nghiệp có lao động chuyên trách TMĐT. Khảo
sát qua các năm cũng cho thấy tỷ lệ doanh
nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao
động có kỹ năng về công nghệ thông tin và
TMĐT có xu hướng tăng lên, điển hình năm
2015 có 24% doanh nghiệp gặp khó khăn, năm
2016 có 29% và năm 2017 có tới 31% doanh
nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng.
Kỹ năng về quản trị website và sàn giao dịch
TMĐT đang là nhu cầu lớn nhất đối với các
doanh nghiệp, 46% doanh nghiệp gặp khó khăn
khi tuyển dụng lao động có kỹ năng này. Với
các kỹ năng khác tình hình như sau:
Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng
dụng TMĐT: 45%
Kỹ năng cài đặt chế độ, ứng dụng, khắc
phục sự cố thông thường của máy vi tính: 42%
Kỹ năng xây dựng kế hoạch, triển khai
dự án TMĐT: 42%
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Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu: 42%
Kỹ năng tiếp thị trực tuyến: 35%
Kỹ năng triển khai thanh toán trực
tuyến: 30%
3. Các đề xuất
Nền tảng của CMCN 4.0 là sự kết nối
giữa thật và ảo thông qua phần mềm công nghệ
thông tin, kỹ thuật số và kết nối mạng, do vậy
kiến thức và kỹ năng về TMĐT và kỹ thuật số
có vai trò rất quan trọng đối phương thức kinh
doanh hiện đại trên thế giới. Nhiệm vụ của các
trường đại học trong giai đoạn tới phải đào tạo
đủ chuyên gia công nghệ thông tin; chuyên gia
về kinh doanh tích cực trang bị cho các em sinh
viên các kiến thức và kỹ năng có liên quan về
TMĐT để đáp ứng nhu cầu xã hội trong nền
công nghiệp 4.0. Trang bị trình độ ngoại ngữ
đủ để có thể làm việc ở mọi nơi trong tư cách
của công dân toàn cầu. Với việc tổ chức hội thảo
này đã thực sự cho thấy sự nhận thức rất rõ ràng
vai trò, tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới việc
đào tạo TMĐT ở các trường đại học cao đẳng.
Thứ nhất, Về chương trình đào tạo:
Trường thành lập Hội đồng khoa học tại các
Khoa, Viện, trong đó mời một số chuyên gia, nhà
khoa học và đại diện doanh nghiệp lớn tham gia
hội đồng để tư vấn, góp ý xây dựng chương trình
đào tạo tiên tiến, phù hợp với nhu cầu thực tiễn,
nhu cầu của doanh nghiệp; Nhà trường cũng tăng
cường đổi mới chương trình đào tạo theo hướng
tích hợp, giảm tải kiến thức hàn lâm, tăng cường
học ngoại khóa, thực hành, thực tập tạo sự hứng
thú và rèn luyện các kỹ năng đối với người học.
Chương trình đào tạo hiện nay vẫn chưa được
linh hoạt, nội dung chưa phù hợp với nhu cầu
và xu thế thị trường lao động CMCN 4.0. Giáo
dục và huấn luyện là một trong các lĩnh vực có
nhiều thay đổi, hệ thống giáo dục nghề nghiệp
sẽ bị tác động rất mạnh và toàn diện, danh mục
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nghề đào tạo và chương trình đào tạo sẽ phải
điều chỉnh, cập nhật liên tục vì ranh giới giữa
các lĩnh vực rất mỏng manh. Các trường đại
học thực hiện hoạt động đào tạo theo hai
hướng: một mặt phải đáp ứng tính định hướng
xã hội, mặt khác đào tạo cung cấp nguồn nhân
lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Tuy nhiên, áp lực đối với các trường đại học
càng lớn khi chương trình đào tạo vừa đáp ứng
tính chuyên môn cao trong lĩnh vực nhất định,
vừa đáp ứng tính liên ngành (công nghệ thông
tin, kỹ thuật số, mạng, kiến thức chuyên ngành)
và các kỹ năng khác không thể thiếu, như: khả
năng suy nghĩ có hệ thống, khả năng tổng hợp,
khả năng liên kết giữa thế giới thực và ảo, khả
năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, khả
năng hợp tác liên ngành… Trong bối cảnh kiến
thức về công nghệ thay đổi rất nhanh, việc
trang bị cách thức tự học và ý thức học tập suốt
đời càng quan trọng hơn kiến thức của chương
trình đào tạo. Như vậy, CMCN 4.0 đã tạo áp
lực lớn trong hoạt động đào tạo đối với các
trường đại học, từ xây dựng chương trình đào
tạo, cập nhật nội dung chương trình cho đến
đào tạo kỹ năng cho người học để đáp ứng yêu
cầu công nghiệp. Cụ thể:
+ Trong chiến lược đào tạo, nhà trường
cần chú ý việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho
sinh viên bằng cách đưa học phần Tiếng Anh
chuyên ngành là học phần bắt buộc. Khuyến
khích giảng viên đăng ký giảng dạy một số học
phần bằng Tiếng Anh.
+ Nhà trường cần xây dựng kế hoạch Elearning, mời các chuyên gia nước ngoài phổ
biến kiến thức, cũng như tổ chức nhiều đợt tập
huấn cho cán bộ giảng dạy trong toàn trường.
+ Nhà trường cần có cơ chế thu hút nhân
tài về công tác tại trường, cũng như tạo điều kiện
học tập nâng cao trình độ cho giảng viên trẻ.
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Thứ hai, một vấn đề khác đặt ra cho
các cơ sở đào tạo là cách thức tổ chức để
chuyển tải nội dung chương trình đào tạo đến
người học. Cách mạng 4.0 đòi hỏi phương thức
và phương pháp đào tạo thay đổi với sự ứng
dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công
nghệ kỹ thuật số và hệ thống mạng. Các hình
thức đào tạo online, đào tạo ảo, mô phỏng, số
hóa bài giảng… sẽ là xu hướng đào tạo nghề
nghiệp trong tương lai. Điều này đòi hỏi các cơ
sở đào tạo phải có sự chuẩn bị tốt nguồn lực tổ
chức giảng dạy, đặc biệt là đội ngũ giảng viên,
xây dựng không gian học tập, trang thiết bị
phục vụ cho việc dạy và học….
Thứ ba, Về tổ chức giảng dạy: việc
thành lập bộ môn chuyên về TMĐT ở các
trường đại học cao đẳng thay vì chỉ coi đó là
một học phần cũng là một hướng đi mới cần
được nghiên cứu, xem xét. Bởi vì việc thành
lập riêng bộ môn TMĐT trước hết sẽ giúp hình
thành đội ngũ giảng viên chuyên trách giảng
dạy. Bên cạnh đó cũng tạo thuận tiện cho việc
xây dựng nội dung chương trình đào tạo. Trình
độ đào tạo và vai trò của các trường Đại học
đào tạo ngành TMĐT cần có kiến thức rất rộng
trong nhiều lĩnh vực như Kinh tế, CNTT, Quản
trị và ngoại ngữ, nên đòi hỏi thời gian đào tạo
dài, các lớp ngắn hạn và dạy nghề chỉ giải quyết
tạm thời trong thời gian còn thiếu nhân lực,
không thể đem lại cho người học những kiến
thức và kỹ năng đầy đủ để tổ chức hoạt động
TMĐT hiệu quả tại doanh nghiệp, vì vậy đào
tạo chính quy dài hạn tại các trường đại học
mới là cứu cánh cho nhân lực của TMĐT
Thứ tư, về thực hành trong giảng dạy
TMĐT: cơ sở vật chất cho đào tạo TMĐT và
cho nghiên cứu về TMĐT của giảng viên còn
rất thiếu, chủ yếu cần xây dựng thêm các phòng
thực hành chuyên cho thương mại điện tử, và
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phát triển các phần mềm sàn giao dịch ảo để
tránh dạy chay. Giảng viên Đội ngũ giảng viên
TMĐT còn đang rất thiếu ngay cả ở các trường
lớn như Đại học Quốc gia.
Thứ năm, để việc đào tạo ngành
TMĐT tại các trường đại học đáp ứng được xu
hướng kinh doanh hiện đại cũng như gia tăng
tính thực tiễn. Việc liên kết giữa nhà trường và
các doanh nghiệp TMĐT là rất cần thiết. Từ đó
phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên.
Khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng
về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong
việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về
thương mại điện tử.
4. Kết luận
Chúng ta có thể thấy được một số vấn
đề nổi bật trong đào tạo TMĐT thời gian qua
như sau: Vấn đề nổi bật đầu tiên là vấn đề giảng
viên đội ngũ giảng viên vừa thiếu về số lượng,
vừa chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên
môn. Tình hình này còn có thể kéo dài nhiều
năm nửa nếu các cơ quan quản lý nhà nước
không có giải pháp tích cực tháo gỡ. Hai vấn
đề tiếp theo là chương trình khung và giáo
trình. Hai vấn đề này liên hệ chặt chẽ với nhau.
Bộ cần xây dựng gấp chương trình khung, phải
nắm vai trò tiên phong trong việc phân khúc
giữa các cấp độ để bảo đảm tính thống nhất và
không chồng chéo trong đào tạo. Vấn đề thứ tư
là nhận thức về tỉ lệ kiến thức CNTT và kiến
thức kinh tế, thương mại giữa hai trường phái
là lấy CNTT làm nền và lấy quản trị, thương
mại làm nền. Vấn đề thứ năm là phải có sự liên
kết chặt chẽ giữa việc học lý thuyết tại trường
với các doanh nghiệp cung cấp công nghệ, giải
pháp cho TMĐT, để tránh tình trạng học một
đàng, ra làm việc một nẻo.
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