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Abstract: In recent years, scientifi c and technical achievements applied in the 
agricultural sector have created rapid development, forming a driving force for growth 
and contributing to stability in many countries. As an agricultural country, the value of the 
agricultural sector accounts for about 20% of GDP, with many potentials in agriculture as 
land and a large workforce, the issue of attracting investment in agricultural development 
has always been focused in socio-economic policies of Vietnam. The Red River Delta is 
the largest agricultural region in the North, so a breakthrough should be made to attract 
investment from agricultural development enterprises.
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1. Attract enterprise investment 
to agriculture

Investment is an indispensable 
factor for development, is the key to 
economic growth. The resources used to 
invest can be money, natural resources, 
labor, wisdom ... In the market mechanism, 
investment activities can be attributed to 
diff erent entities (individuals, organized) 
and increasingly rich and varied in both 
nature and purpose.

Business investment is the 
incorporation of resources into an activity 
in order to gain a greater amount of value. 
Business investment in a major economic 
sector is business investment. According 
to Clause 5, Article 3 of Vietnam’s Law on 

Investment 2014: “Business investment 
is the investment by an investor to 
carry out business activities through the 
establishment of economic organizations; 
investing in capital contribution, purchase 
of shares or capital contributions of 
economic organizations; investing in the 
form of contracts or implementation of 
investment projects”.

Agriculture is a unique and very 
diverse economic sector. Farmers live in 
agricultural production associated with rural 
areas, production associated with nature, 
with the environment and facing many 
risks, especially in undeveloped countries, 
with outdated science and technology 
and in the context of climate change. 
Farmers are producers and consumers of 
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their own products. Therefore, the lack 
of coordination in a production chain 
(material supply, processing, and product 
consumption) remains low, the contribution 
from the agricultural sector and national 
income is not high and unstable. Stemming 
from the role and importance of agriculture 
to socio-economic development, meeting 
the requirements of international economic 
integration shows that attracting investment 
of enterprises in the agricultural sector is 
absolutely necessary. Specifi cally:

- Firstly, attracting enterprises’ 
investment in the agricultural sector 
to contribute to exploiting the local 
agricultural potentials and advantages. 
Investment of enterprises holds a very 
important position in the development 
and mobilization of social resources 
in exploiting the local potentials and 
strengths in the agricultural sector. 
Agricultural production provides food 
for life, ensures raw materials for other 
industries, and generates revenue when 
exporting agricultural products.

- Secondly, attracting investment 
from businesses in agriculture contributes 
to reducing risks and increasing capacity 
in agricultural production. Agriculture 
is a manufacturing industry with many 
high risks. Attached to nature, the risk 
factors in agriculture are manifested 
in the fact that the production process 
depends on weather conditions, climate 
change, diseases and agricultural market 
fl uctuations. Agriculture and farmers have 
a very close relationship, the bond of 
interests between businesses and farmers 
creates a mechanism for both sides in 
working to reduce risks, to protect their 
own interests as well as of partners.

- Third, attracting investment from 
businesses in agriculture contributes to 

creating added value for agricultural 
products to expand the market and apply 
scientifi c and technological advances. 
Through attracting businesses’ investment 
in production and support to their farmers, 
agricultural production has the conditions 
to apply advanced science and technology 
achievements to the production process. 
Normally, if the production is on a 
small scale, farmers do not have enough 
fi nancial and technical resources to invest 
in stages such as breeding, harvesting, 
post-harvest preservation, processing and 
brand development.

In order to attract enterprises’ 
investment in the agricultural sector in 
localities, it is necessary to implement the 
following contents:

- Develop a strategy to attract 
investment of businesses on the basis 
of planning of concentrated agricultural 
production areas.

- Develop and implement policies 
to attract businesses to invest in the 
agricultural sector.

- Attract resources of businesses 
to invest in the fi elds of production and 
business in agriculture.

2. Current status of the enterprise’s 
investment in the agricultural sector

According to the Ministry of Planning 
and Investment, currently, there are more 
than 49,600 enterprises investing in the 
agricultural sector, accounting for about 8% 
of the total number of operating enterprises. 
However, enterprises directly producing 
agricultural, forestry and aquatic products 
only account for about 1% of the total 
number of enterprises with the number of 
7,600 enterprises; The rest are enterprises in 
the chain of industries related to agriculture 
such as processing; supply of raw materials, 
commercial service enterprises ...
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According to the Ministry of 
Planning and Investment, about 90% of 
enterprises investing in the agricultural 
sector are private enterprises; the rest are 
state-owned enterprises, FDI enterprises. 
Capital resources of enterprises operating 
in the agricultural sector only account for 
about 8% to 10% of the total capital of the 
entire enterprise sector. In particular, the 
capital of enterprises directly producing 
only about 1%.

In fact, there are many preferential 
policies to attract businesses to invest in 
agriculture and rural areas. However, in 
reality, these incentives are not attractive 
enough, so the eff ectiveness of attracting 
businesses to invest in agriculture and 
rural areas is not high. To improve this 
situation, recently, the Government has 
issued Resolution No. 53 / NQ-CP on 
solutions to encourage and promote 
enterprises to invest in effi  cient, safe and 
sustainable agriculture.

The strategy for the development of 
agriculture and rural areas for the period 
2011 - 2020 defi nes: Building the Red 
River Delta region is truly the pioneer area 
of the country to implement “strategic 
breakthroughs”, economic restructuring, 
successfully reformed the growth model, 
becoming the country’s leader in economic 
development.

Most of the provinces in the Red 
River Delta (Ha Nam, Nam Dinh, Thai 
Binh, Hai Duong, Ninh Binh, ...) lead the 
country in land consolidation and land 
accumulation to form large fi elds, to bring 
mechanization in production to improve 
labor productivity, thereby forming 
concentrated production areas, such as: 
the carrot growing area in Gia Binh is 700 
ha wide and the potato growing area in 
Que Vo is nearly 1,500 ha ( Bac Ninh); the 

carrot growing area in Cam Giang (Hai 
Duong) is over 500 ha wide; the onion 
and garlic growing area in Kinh Mon (Hai 
Duong) is over 3,000 ha; the fl ower and 
ornamental plant area in Van Giang (Hung 
Yen) is over 250 hectares wide, ... TH 
Group Joint Stock Company is researching 
and building a hi-tech agricultural zone 
in the alluvial ground of Day river; 
riverside alluvial ground and Red river 
isle through the territory of districts of 
Phuc Tho, Dan Phuong, Me Linh and 
districts of Bac Tu Liem, Tay Ho, Long 
Bien and Hoang Mai. Bao Chau Farm 
Joint Stock Company (Soc Son District) is 
one of the pioneering units of organic pig 
farming under eff ective microbiological 
technology (EM-Eff ective) of Japan. The 
program has a regular scale of raising 250 
breeding sows and 3,000 commercial pigs 
for biological breeding. Closed chain and 
all frozen meat products are sold at 88 
convenience stores across the country.

The application of high technology 
in agricultural production has been 
actively researched and applied by many 
enterprises and households, bringing about 
high economic effi  ciency, such as: the 
model of fi sh farming by means of pond 
living in Ha Nam, Hai Duong and Hung 
Yen; the model of growing vegetables 
according to Israel’s economical irrigation 
technology in many provinces; the rice-
rice model in Quang Ninh; models of 
cultivating cordyceps in Bac Ninh; model 
of shrimp farming in tanks in Nam Dinh, 
... models of growing aromatic melons 
varieties Kim Queen, Kim Co Luong, 
Kim Vuong imported are produced in net 
houses, home-sized screen houses, grown 
on substrates; using Israel’s automatic drip 
irrigation and fertilization system; Apply 
hydroponic nutrition formula, supply 
according to the needs of the plant.
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In the Red River Delta, a number of 
provinces have successfully built a number 
of organic agricultural production models, 
creating clean and safe products to meet 
the needs of consumers such as: organic 
vegetables and fruits of Thien Truong High 
Tech Agricultural Trade Service Company 
Limited, 36, Dong Tien commune (Dong 
Son - Thanh Hoa) with an area of 3.2 
hectares, growing vegetables mustard 
greens, amaranth, morning glory, spinach, 
tomato, cucumber, stomach cucumber, 
Kim Hoang melon ... fertilization, 
expected harvest date ...; Model of organic 
rice production by Lam Son Sugar Joint 
Stock Company, an area of 283 hectares 
in Van Ha town (Thieu Hoa) is also one 
of the few models of organic agricultural 
production, bringing effi  ciency and high 
economic value; The organic vegetable 
model in Trac Van commune (Duy Tien 
district) has been creating great value and 
the trust of consumers, product brand has 
been positioned in the consumer chain.

Currently, the Red River Delta 
has formed a number of agricultural 
zones applying high technology but the 
effi  ciency is not high. The main reason 
is due to: the local government is not 
determined enough; the selection of 
models and products to produce is not 
suitable; Financial capacity is not strong 
enough to make infrastructure investment 
and attract businesses.

Some localities make mistakes in 
technology choices, even though they have 
fi nancial capacity (outdated technology or 
too high technology), as well as expensive 
investment and operation costs, resulting 
in ineffi  cient production. Typically, the hi-
tech agricultural zones in Hanoi and Hai 
Phong are invested tens of billions of dong 
to import foreign full-package technology, 

but the technology transfer process is slow 
and the operating cost is too high. 

3. Proposal to attract 
enterprises’ investment in the 
agricultural sector

Agriculture is a particularly 
important fi eld, creating social stability 
and improving the quality of life for 
farmers, contributing to the economic 
development of the country. According 
to experts, the agricultural industry wants 
to make a breakthrough to become a 
solid pillar, it should not be inseparable 
from the business. Therefore, businesses 
must be attracted to invest. From practice 
and theory, the article indicates that it is 
necessary to take some of the following 
measures to attract more investment from 
businesses in the agricultural sector:

- Eff ectively enforce central/
provincial policies to attract enterprises’ 
investment in the agricultural sector as: 
clarify responsibilities of departments/
sectors to avoid cumbersome 
administrative procedures that cause 
troubles, diffi  culties for businesses, 
aff ecting the investment environment; 
regularly review and promptly report to 
the Government for deciding to change 
or supplement the adjustment to increase 
or decrease the level of support and 
benefi ciaries in accordance with each 
specifi c project, each development stage 
and special point to each agricultural 
production project.

- It is necessary to develop policies 
to encourage investment in a number of 
industries applying advanced scientifi c 
and technological achievements, and 
investment projects in developing post-
harvest preservation and processing 
technologies to increase competitiveness, 
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value added and the ability to join the 
global production network and value chain 
of agricultural products. Clearly defi ne 
the priority to attract businesses to use 
environmentally friendly high technology 
in agricultural projects.

- Complete and adjust the planning 
of concentrated agricultural production 
areas in the Red River Delta region (in 
particular planning agricultural land) to 
create confi dence and attractiveness for 
businesses. Building a cooperation model 
to ensure benefi ts when people transfer 
land use rights to investors through 
business cooperation plans, associated with 
ensuring stable and long-term land use 
capacity according to investors’ planning 
and production plans. Simplify and clarify 
administrative procedures in transferring 
land rights, granting certifi cates of use-
land rights to investors; Create favorable 
conditions in licensing for investors to build 
production and business establishments on 
land; Provide fi nancial support from the 
state budget or other preferential loans for 
site clearance, compensation for property 
on land for people to contribute land to 
contribute to business. 

- To develop policies to support 
agricultural enterprises when they suff er 
from natural disasters or are exposed to 
risks caused by fl uctuations in agricultural 
markets, it is necessary to continue to 
study solutions to mobilize internal and 
external resources from the state budget 
to support investment in the construction 
of agricultural infrastructure (roads, 
warehouses, irrigation ...), to increase 
the ability in preventing natural disasters, 
price fl uctuations of agricultural products 
and epidemics; to set up and use eff ectively 
the agricultural insurance fund, to support 
enterprises in facing these fl uctuations.

- To build agricultural development 
investment funds according to the priority 
directions to attract agricultural investment, 
through these funds, to fi nance agricultural 
projects, support investment credit for 
enterprises on the basis of ensuring 
priority for development and realization 
of approved agricultural plans. Incentives 
are granted to businesses complying 
with agricultural production conditions 
meeting the requirements of sustainable 
development in the Red River Delta.
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GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 
VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG 

BẰNG SÔNG HỒNG
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Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, những thành tựu khoa học kỹ thuật được ứng dụng 
trong ngành nông nghiệp đã tạo ra sự phát triển nhanh chóng, hình thành động lực thúc đẩy 
tăng trưởng và góp phần giữ gìn ổn định tại nhiều quốc gia. Là một nước nông nghiệp, giá 
trị ngành nông nghiệp chiếm khoảng 20% GDP, với nhiều tiềm năng về nông nghiệp như đất 
đai và lực lượng lao động đông đảo, vấn đề thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp luôn được 
chú trọng trong chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng bằng sông Hồng là khu vực 
nông nghiệp lớn nhất phía Bắc, do đó cần phải có bước đột phá để thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp phát triển nông nghiệp. 

Từ khóa: Giải pháp, thu hút, nông nghiệp; đầu tư; đồng bằng sông Hồng.

* Học viện Chính trị khu vực I

1. Thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp cho nông nghiệp

Đầu tư là nhân tố không thể thiếu 
để phát triển, là chìa khóa của sự tăng 
trưởng kinh tế. Các nguồn lực được sử 
dụng để đầu tư có thể là tiền, tài nguyên 
thiên nhiên, sức lao động, trí tuệ... Trong 
cơ chế thị trường, hoạt động đầu tư có thể 
do những chủ thể khác nhau (cá nhân, tổ 
chức) tiến hành và ngày càng phong phú, 
đa dạng cả về tính chất và mục đích.

Đầu tư của doanh nghiệp là việc đưa 
các nguồn lực vào một hoạt động nào đó 
nhằm mục đích thu lại một khoản giá trị 
lớn hơn. Đầu tư của doanh nghiệp vào 
một lĩnh vực kinh tế chính là đầu tư kinh 

doanh. Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Đầu 
tư năm 2014 của Việt Nam: “Đầu tư kinh 
doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư 
để thực hiện hoạt động kinh doanh thông 
qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư 
góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của 
tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp 
đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư”. 

Nông nghiệp là một lĩnh vực kinh 
tế đặc thù và rất đa dạng. Người nông dân 
sống trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 
gắn liền với nông thôn, sản xuất gắn liền 
với thiên nhiên, với môi trường và gặp 
nhiều rủi ro, nhất là với những nước chưa 
phát triển, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu 
và trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nông 
dân là những người sản xuất, vừa là những 
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người tiêu thụ sản phẩm của chính bản 
thân họ làm ra. Bởi vậy, tính phối hợp 
trong một chuỗi sản xuất còn thiếu chặt 
chẽ (cung ứng vật tư, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm) còn ở mức độ thấp, đóng góp 
từ lĩnh vực nông nghiệp và thu nhập quốc 
dân chưa cao và không ổn định. Xuất phát 
từ vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp 
ứng yêu cầu hội nhập kinh tế - quốc tế cho 
thấy việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp 
vào lĩnh vực nông nghiệp là hết sức cần 
thiết. Cụ thể:

- Thứ nhất, thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp góp 
phần khai thác tiềm năng, lợi thế về nông 
nghiệp của địa phương. Đầu tư của doanh 
nghiệp giữ một vị trí hết sức quan trọng 
trong việc phát triển và huy động các 
nguồn lực của xã hội vào khai thác tiềm 
năng, thế mạnh của địa phương trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp 
cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ 
đời sống, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho 
các ngành công nghiệp khác, tạo ra nguồn 
thu khi xuất khẩu nông phẩm.

- Thứ hai, thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp vào nông nghiệp góp phần giảm 
thiểu rủi ro, gia tăng năng lực trong sản 
xuất nông nghiệp. Nông nghiệp là ngành 
sản xuất chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro 
cao. Gắn liền với tự nhiên, nên các yếu tố 
rủi ro trong nông nghiệp thể hiện qua việc 
quá trình sản xuất phụ thuộc vào điều kiện 
thời tiết, biến đổi khí hậu, các loại dịch 
bệnh và biến động thị trường nông sản. 
Nông nghiệp và nông dân có mối quan hệ 
hết sức chặt chẽ, sự gắn kết quyền lợi giữa 
doanh nghiệp và nông dân tạo ra cơ chế để 
cả hai bên nỗ lực trong giảm thiểu rủi ro để 
bảo vệ lợi ích của chính mình và đối tác. 

- Thứ ba, thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp vào nông nghiệp góp phần tạo ra 
giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp; 
mở rộng thị trường và ứng dụng các tiến 
bộ khoa học và công nghệ. Thông qua thu 
hút đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất 
và những hỗ trợ đối với nông dân của họ, 
nền sản xuất nông nghiệp có điều kiện để 
áp dụng những thành tựu KH&CN tiên 
tiến vào quá trình sản xuất. Thông thường, 
nếu sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, người nông 
dân không có đủ nguồn lực tài chính, 
kỹ thuật để đầu tư vào các khâu như tạo 
giống, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, 
chế biến và phát triển thương hiệu.

Để thu hút đầu tư của doanh nghiệp 
vào lĩnh vực nông nghiệp ở các địa phương, 
cần thực hiện những nội dung sau:

- Xây dựng chiến lược (strategy) 
thu hút đầu tư của doanh nghiệp trên cơ sở 
quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp 
tập trung

- Xây dựng và tổ chức thực thi các 
chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp

- Thu hút các nguồn lực của doanh 
nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh trong nông nghiệp

2. Thực trạng đầu tư của doanh 
nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, hiện nay, cả nước có khoảng hơn 
49.600 doanh nghiệp (DN) đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp, chiếm khoảng 8% 
tổng số DN đang hoạt động. Tuy nhiên, 
các DN trực tiếp sản xuất các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm khoảng 
1% tổng số DN với số lượng 7.600 DN; 
còn lại là các DN trong chuỗi các ngành 
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liên quan đến nông nghiệp như chế biến 
hàng; cung cấp nguyên liệu đầu vào, DN 
dịch vụ thương mại...

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 
khoảng 90% DN đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp là DN tư nhân; còn lại là các DN nhà 
nước, DN FDI. Nguồn vốn của DN hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm 
khoảng 8% đến 10% tổng nguồn vốn của 
toàn khu vực DN. Trong đó, vốn của các DN 
trực tiếp sản xuất chỉ chiếm khoảng 1%.

Trên thực tế, hiện đang có khá nhiều 
chính sách ưu đãi nhằm thu hút DN đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, 
trong thực tế, những ưu đãi này chưa đủ 
sức hấp dẫn nên hiệu quả thu hút DN đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa cao. 
Để cải thiện tình hình này, mới đây, Chính 
phủ đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP 
về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy DN 
đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn 
và bền vững.

Chiến lược phát triển nông nghiệp, 
nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 xác định: 
Xây dựng vùng Đồng bằng sông Hồng 
thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước 
thực hiện các “đột phá chiến lược”, tái cấu 
trúc kinh tế, đổi mới thành công mô hình 
tăng trưởng, trở thành đầu tàu của cả nước 
về phát triển kinh tế.

Hầu hết các tỉnh vùng đồng bằng 
sông Hồng (Hà Nam, Nam Định, Thái 
Bình, Hải Dương, Ninh Bình,…) đi đầu 
cả nước trong việc dồn điền đổi thửa, tích 
tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng lớn, 
đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao 
năng suất lao động, từ đó hình thành các 
vùng sản xuất tập trung, như: vùng trồng 
cà rốt ở Gia Bình rộng 700 ha và vùng 
trồng khoai tây ở Quế Võ rộng gần 1.500 

ha (Bắc Ninh); vùng trồng cà rốt ở Cẩm 
Giàng (Hải Dương) rộng trên 500 ha, vùng 
trồng hành, tỏi tại Kinh Môn (Hải Dương) 
rộng trên 3.000 ha; vùng trồng hoa, cây 
cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên) rộng trên 
250 ha,… Công ty cổ phần Tập đoàn TH 
đang nghiên cứu, xây dựng Khu nông 
nghiệp công nghệ cao tại khu vực bãi bồi 
sông Đáy; bãi bồi ven sông và cù lao sông 
Hồng qua địa phận các huyện Phúc Thọ, 
Đan Phượng, Mê Linh và các quận Bắc 
Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên và Hoàng 
Mai. Công ty cổ phần trang trại Bảo Châu 
(huyện Sóc Sơn), một trong những đơn vị 
tiên phong thực hiện nuôi lợn hữu cơ theo 
công nghệ vi sinh hữu hiệu (EM-Eff ective) 
của Nhật Bản. Chương trình có quy mô 
chăn nuôi thường xuyên 250 lợn nái sinh 
sản và 3.000 lợn thương phẩm chăn nuôi 
sinh học; chuỗi khép kín và toàn bộ sản 
phẩm là thịt cấp đông được bán tại 88 cửa 
hàng tiện ích trên cả nước. 

Việc ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất nông nghiệp được nhiều doanh 
nghiệp, hộ dân chủ động nghiên cứu, áp 
dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: 
mô hình nuôi cá bằng phương pháp sống 
trong ao tại Hà Nam, Hải Dương, Hưng 
Yên; mô hình trồng rau theo công nghệ 
tưới tiết kiệm của Israel tại nhiều tỉnh; 
mô hình lúa – rươi ở Quảng Ninh; mô 
hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo ở Bắc 
Ninh; mô hình nuôi tôm trong bể tại Nam 
Định,… mô hình trồng các giống dưa 
thơm Kim hoàng hậu, Kim Cô Lương, 
Kim Vương nhập khẩu được sản xuất 
trong nhà lưới, nhà màn quy mô nông hộ, 
trồng trên giá thể; sử dụng hệ thống tưới 
nhỏ giọt và bón phân tự động của Israel; 
áp dụng công thức dinh dưỡng thủy canh, 
cung cấp theo nhu cầu của cây trồng.
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Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, 
một số tỉnh đã xây dựng thành công một 
số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 
tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng như: Mô hình 
sản xuất rau, củ quả theo hướng hữu cơ 
của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ 
thương mại nông nghiệp công nghệ cao 
Thiên Trường 36, xã Đông Tiến (Đông 
Sơn – Thanh Hóa) có diện tích 3,2 ha, 
trồng các loại rau cải, dền, muống, mồng 
tơi, cà chua, dưa lê, dưa chuột bao tử, dưa 
Kim Hoàng hậu... Mỗi luống cây trồng 
đều được gắn bảng thông tin về quá trình 
sinh trưởng, như: Ngày xuống giống, ngày 
bón phân, ngày dự kiến thu hoạch...; Mô 
hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ 
của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn, 
diện tích 283 ha trên địa bàn thị trấn Vạn 
Hà (Thiệu Hóa) cũng là một trong số ít 
những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế 
cao; Mô hình rau hữu cơ tại xã Trác Văn 
(huyện Duy Tiên) đã và đang tạo ra được 
giá trị lớn và sự tin tưởng của người tiêu 
dùng, nhãn hiệu sản phẩm đã được định vị 
trong chuỗi liên kết tiêu dùng.

Hiện nay, vùng Đồng bằng sông 
Hồng đã hình thành một số khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng 
hiệu quả đạt được chưa cao. Nguyên nhân 
chủ yếu là do: Chính quyền cơ sở chưa đủ 
quyết tâm; lựa chọn mô hình, sản phẩm để 
sản xuất chưa phù hợp; khả năng tài chính 
chưa đủ mạnh để thực hiện đầu tư hạ tầng 
và thu hút doanh nghiệp.

Một số địa phương có khả năng về tài 
chính nhưng lại sai lầm trong lựa chọn công 
nghệ (công nghệ lạc hậu hoặc công nghệ 
quá cao), cũng như chi phí đầu tư, vận hành 
quá đắt đỏ dẫn đến sản xuất không hiệu quả. 

Điển hình như: Các khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao ở Hà Nội, Hải Phòng 
được đầu tư hàng chục tỷ đồng để nhập công 
nghệ trọn gói của nước ngoài, tuy nhiên quá 
trình chuyển giao công nghệ chậm, chi phí 
vận hành quá cao nên thất bại.

3. Kiến nghị thu hút đầu tư của 
doanh nghiệp cho lĩnh vực nông nghiệp

Nông nghiệp là lĩnh vực đặc biệt 
quan trọng, tạo sự ổn định xã hội và nâng 
cao chất lượng sống cho người nông dân, 
góp phần phát triển kinh tế đất nước. Theo 
đánh giá của các chuyên gia, ngành nông 
nghiệp muốn bứt phá, muốn trở thành trụ 
đỡ vững chắc, không thể tách rời doanh 
nghiệp. Do đó, phải thu hút bằng được 
doanh nghiệp vào đầu tư. Từ thực tiễn và 
lý luận, bài viết cho rằng cần thực hiện một 
số biện pháp sau để thu hút thêm đầu tư của 
doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp:

- Thực thi có hiệu quả các chính sách 
của Trung ương/tỉnh để thu hút đầu tư của 
doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp: 
làm rõ trách nhiệm của các Sở/ngành tránh 
sự rườm rà về thủ tục hành chính gây phiền 
hà, khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng 
đến môi trường đầu tư. Thường xuyên rà 
soát, báo cáo kịp thời Chính phủ quyết định 
thay đổi, bổ sung việc điều chỉnh tăng hoặc 
giảm mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ phù hợp 
với từng dự án mang tính đặc thì, từng giai 
đoạn phát triển và đặc điểm từng dự án sản 
xuất nông nghiệp.

- Cần xây dựng chính sách khuyến 
khích đầu tư vào một số ngành có ứng 
dụng thành tựu khoa học và công nghệ 
tiên tiến, các dự án đầu tư vào phát triển 
công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế 
biến nhằm tăng sức cạnh tranh, giá trị gia 
tăng và khả năng tham gia mạng sản xuất 
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và chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Xác 
định rõ việc ưu tiên thu hút doanh nghiệp 
sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi 
trường trong các dự án nông nghiệp.

- Hoàn thiện và điều chỉnh quy 
hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập 
trung tại khu vực đồng bằng sông Hồng 
(trong đó đặc biệt quy hoạch đất đai sản 
xuất nông nghiệp) để tạo niềm tin và sức 
hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Xây dựng 
mô hình hợp tác nhằm đảm bảo quyền lợi 
khi người dân chuyển giao quyền sử dụng 
đất cho nhà đầu tư thông qua phương án 
hợp tác kinh doanh, gắn liền với đảm bảo 
khả năng sử dụng đất ổn định, lâu dài theo 
quy hoạch, kế hoạch sản xuất của nhà đầu 
tư. Đơn giản, minh bạch hóa thủ tục hành 
chính khi chuyển quyền sử dụng đất, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng cho nhà 
đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi trong cấp 
phép để các nhà đầu tư xây dựng cơ sở sản 
xuất kinh doanh trên đất đai. Thực hiện hỗ 
trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách hoặc 
các nguồn vay ưu đãi khác để giải phóng 
mặt bằng, đền bù tài sản trên đất cho người 
dân để đưa đất vào góp vốn kinh doanh.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ cho 
doanh nghiệp nông nghiệp khi bị tổn thất 
do thiên tai, gặp rủi ro do biến động thị 
trường nông sản. Cần tiếp tục nghiên cứu 
giải pháp huy động các nguồn lực trong 
và ngoài NSNN hỗ trợ đầu tư xây dựng 
hạ tầng nông nghiệp (hệ thống đường, kho 
bãi, tưới tiêu…), tăng khả năng phòng 
chống thiên tai, biến động giá nông sản, 
dịch bệnh; trích lập và sử dụng có hiệu quả 
quỹ bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ doanh 
nghiệp khi gặp các biến động này.

- Xây dựng các quỹ đầu tư phát triển 
nông nghiệp theo các định hướng ưu tiên 
thu hút đầu tư nông nghiệp. Thông qua các 
quỹ này thực hiện tài trợ các dự án nông 

nghiệp, hỗ trợ tín dụng đầu tư cho các 
doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo ưu tiên 
phát triển và hiện thực hóa các quy hoạch 
nông nghiệp được đã được phê duyệt. Ưu 
đãi được thực hiện đối với doanh nghiệp 
tuân thủ các điều kiện sản xuất nông 
nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững tại Đồng bằng sông Hồng.
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1. Introduction

The right to access to justice in 
general and of female victims of sexual 
abuse (women and girls) in particular 
requires the right to seek and obtain 
compensation or remedy through formal 
and informal mechanisms, consistent with 
international human rights standards, of 
which the institution (including judiciary, 
supervisory and aid agencies, legal advice) 
is one of the key pillars.

In Vietnam, cases of sexual abuse 
of women and girls have occurred in 
recent years of a serious nature and tend 
to increase, however, female victims of 
sexual abuse have faced many diffi  culties 
and challenges in accessing justice. 
This fact is caused by the limited legal 
institutions in ensuring the right to access 

justice for female victims of sexual abuse 
in Vietnam today.

2. Institutional limitations ensure 
the right to justice for female victims of 
sexual abuse in Vietnam 

Firstly, in the process of implementing 
functions and tasks, institutions that ensure 
the right to access justice for female 
victims of sexual abuse in Vietnam are 
ineff ective coordination, causing certain 
obstacles to the enforcement of justice of 
these institutions.

The coordination between the 
parties in the investigation, prosecution 
and adjudication of the case faces many 
diffi  culties, especially for complicated 
cases. Although there is a coordination 
mechanism, but sometimes the deliberation 
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between the three parties creates certain 
barriers to the handling of the case. 
The organization and operation of the 
investigation agencies in our country are 
still carried out by many units in diff erent 
ministries and branches performing the 
task of investigation and proceedings. 
The agency assisting the Government 
in unifying the state management of 
investigation activities has not been clearly 
defi ned, at the same time, in many places, 
it is common that many investigative 
agencies have a small number of sentences, 
but maintaining an adequate apparatus 
that leads to a waste of manpower and 
budget. In addition, in the organization 
and operation of these agencies, “the task 
of crime prevention and investigation 
of proceedings is not clearly separated; 
the combination of reconnaissance and 
procedural investigation is not in line 
with the requirements of the Judicial 
Reform Strategy”. Moreover, the 
Supreme Procuracy is in charge of both 
supervising judicial activities and owns a 
specialized investigative agency but there 
is no external inspection mechanism, so 
it is diffi  cult to ensure the objectivity in 
investigation activities. The quality of 
investigation by the investigation agency 
of the Supreme People’s Procuracy is 
limited with poor results. In addition, 
the assignment of many other agencies 
to carry out a number of investigative 
activities with great powers (prosecute the 
case, prosecute the accused, investigate 
and refer to the prosecution) leads to more 
competent procedural authorities. These 
restrictions will reduce the quality of 
investigative agencies in handling cases 
of sexual abuse of women and girls. 

Secondly, the organization and 
operation of the apparatus of the people’s 
courts and people’s procuracies are not 

consistent with the requirements of 
judicial reform and protection of human 
rights, especially the district people’s 
courts. Investigating agencies still have 
many clues that make it diffi  cult to inspect 
and supervise the receipt and resolution 
of criminal reports, and to investigate 
cases of sexual abuse of women and girls. 
Currently, the Court for family and juvenile 
is newly established at the provincial 
People’s Court, while the district People’s 
Court is established because of lack of hard 
conditions (it must ensure full 50 cases / 
year to be considered for establishment). 
Therefore, the handling and trial of sexual 
abuse cases of women and girls still use 
common facilities, so it does not meet the 
requirement of a friendly courtroom for 
women and girls of sexual abuse cases.

Thirdly, the institutions that 
ensure the right to justice of female 
victims of sexual abuse in Vietnam still 
do not promptly respond to practical 
requirements. In some places, the quality 
of the judicial system has not been ensured.

The reality survey shows that there is 
still a relatively high proportion of judicial 
offi  cials who have certain prejudices 
against female victims of sexual abuse. 
This creates diffi  culties in the process 
of receiving and handling the case. A 
signifi cant proportion of judicial offi  cers 
said that “sexual abuse is partly due to the 
victim’s fault” or many people think that 
“Abused women and girls who lose their 
virginity can hardly have a happy married 
life. Therefore, the public disclosure of 
case related to sexual abuse only makes 
the victims more hurt”. Having such a 
prejudice will prevent the authorities from 
making an eff ort to bring the cases to light 
and the offi  cer himself can advise victims 
to quickly end the case by negotiation, 
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especially in situations where traces and 
evidences are diffi  cultly identifi ed.

However, if the case is not brought 
to light and is not tried through formal 
criminal justice, it is diffi  cult for victims 
to fi nd justice, and they may become 
victims of more abuse. Many people and 
also judicial offi  cers also said that “offi  cers 
who receive and deal with cases related 
to sexual abuse often behave in a lack of 
sympathy with the victims” or “offi  cers 
who receive and handle cases related to 
sexual abuse often do not sympathize 
with the psychological trauma that victims 
of sexual abuse have to endure”. There 
is still the evasion of push-pull between 
judicial bodies. In addition, formal judicial 
institutions still have diffi  culty in providing 
female victim-friendly facilities as private 
courtrooms with a design that ensures the 
court model for family and juvenile.

Fourth, activities of legal aid 
consulting agencies in Vietnam show that 
most people do not know about agencies 
that provide legal advice to victims of 
sexual abuse. 

The practical survey results show 
that 88.8% of people in the study sample 
confi rm that they do not know the agency 
or organization performing the function 
of counseling and legal aid for victims of 
sexual abuse; 3.1% of the people confi rmed 
that there is no agency or organization to 
provide legal advice and assistance for 
victims of sexual abuse in their locality 
and 42.6% of the people answered 
that there are very few agencies and 
organizations implementing this function. 
In addition, 24.1% of the people believe 
that the cost that the victim has to pay for 
legal aid advice is quite high. In addition, 
the people and offi  cials do not have a high 
assessment of the eff ectiveness in the 

operation of legal aid consulting agencies. 
With a scale of 5, the average score that 
people evaluate the eff ectiveness of the 
legal aid consulting agency is 3 points at 
the average score, the average score rated 
by judicial offi  cials is 2,5 points.

Fifth, inadequate monitoring 
mechanisms for judicial institutions in 
implementing their functions to ensure 
the access to justice for female victims of 
sexual abuse.

Supervisory activities of the 
National Assembly and People’s Councils 
at all levels have not been conducted 
regularly, sometimes in a formal 
manner, mainly based on reports of the 
supervised agencies, so the monitoring 
conclusion close to general; not clearly 
defi ned responsibilities for individuals, 
heads of agencies and organizations in 
implementing policies and laws on the 
protection of women and girls from sexual 
abuse. The publicity, transparency and 
accountability of the agency are not high, 
making it diffi  cult for people to participate 
in the supervision of the settlement of 
sexual abuse cases by judicial agencies. 

3. Solutions to improve institutions 
to ensure the right to justice for female 
victims of sexual abuse in Vietnam 

In order to overcome the institutional 
limitations that ensure the right to access 
justice for female victims of sexual abuse 
in Vietnam in recent years, it is necessary 
to implement the following contents:

Firstly, to renew the organization, 
arrangement and operation of people’s courts.

In order for the people’s courts to 
truly become an independent judicial 
body that is not dominated, distorted, 
or interfered with by any agency or 
organization, “organize the court system 
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according to the jurisdiction, regardless of 
administrative units”, so it is necessary to 
establish a regional court of fi rst instance 
to replace the district people’s court 
because this court is organized on a large 
scale, the number of judgments is higher, 
especially sexual abuse.

In addition, it is necessary to 
reorganize the court system towards the 
establishment of specialized courts to 
ensure that the judges participating in the 
trial are capable, qualifi ed and have in-
depth knowledge of their fi elds, in which, 
urgently build and complete the model of 
the family court and juvenile court under 
the Law on Organization of the People’s 
Court 2014 and the Court’s Circular No. 
01/2016/TT-CA dated January 21, 2016 of 
Supreme People’s Court.

In addition, the Supreme People’s 
Court should direct specialized units to 
summarize the trial practice, and guide the 
uniform application of the law; implement 
law on juvenile justice. Moreover, “ reducing 
the number of jurors in the fi rst instance 
trial panel because the jurors’ qualifi cations 
and capacity are limited in discussions and 
decisions on matters of the law application”.

Secondly, to renew the organization, 
arrangement and operation of the People’s 
Procuracy.

Continue to renew and perfect 
the People’s Procuracy at all levels in 
the direction: “The People’s Procuracy 
is organized in accordance with the 
court’s organizational system”. Besides, 
the Supreme People’s Procuracy soon 
develops and issues a Joint Circular on 
coordination among procedural agencies 
in the process of receiving denunciations, 
crime reports, petitions for prosecution, 
investigate, prosecute and adjudicate 
child sexual abuse cases. At the same 

time, the Supreme People’s Procuracy 
instructs the Procuracy at all levels to 
synchronously apply solutions to well 
exercise the exercise of prosecution 
rights and supervise the settlement of 
cases of child abuse; closely coordinate 
with investigation authorities right after 
denouncing or reporting crimes, proposing 
prosecution of child abuse cases in order 
to promptly collect evidence, protect and 
support children victim, to speed up the 
settlement of cases and combat crime 
omission; ensure that the timely decision 
to prosecute 100% of the cases of child 
abuse and the prosecution of the accused 
on the correct crime reaches 100%.

Third, to renovate the organization, 
arrangement and operation of the 
investigative agency.

Criminal case investigation plays a 
very important role, so it is necessary to 
“reorganize the investigative agency in 
the direction of reducing the focal point”. 
Accordingly, unifying the investigation 
agency under the jurisdiction of the police 
(especially for military investigation 
agency dedicated to military cases), the 
People’s Procuracy exercising prosecution 
and prosecution monitoring procedural 
activities, including investigative activities. 

Fourthly, to renew the organization, 
arrangement and operation of the people-
elected institutions, the Fatherland Front 
and mass organizations in supervising 
the activities of courts, procuracies and 
investigation agencies in dealing with 
cases of sexual abuse.

In order to ensure that special 
institutions and formal judicial institutions 
operate eff ectively and eff ectively, it is 
necessary to improve the monitoring 
mechanism, and at the same time to 
promote supervision of the activities of 
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this agency in fact. Accordingly, in the 
coming years, it is necessary to speed 
up the public disclosure of judgments 
on electronic information sites, creating 
conditions for people’s supervision 
activities; at the same time, to step up the 
supervision of the National Assembly and 
People’s Councils at all levels, internal 
supervision and cross-supervision in the 
operation of judicial institutions.

In addition, it is necessary to 
improve the quality of judicial supervision 
of the People’s Councils, to appoint full-
time offi  cials of the Legal Department 
with expertise and judicial expertise to 
improve the quality of supervision on 
handling cases on sexual abuse.

Fifth, to renovate the organization, 
arrangement and operation of the legal aid 
and assistance institutions.

It is necessary to develop and 
reorganize the legal aid institutions such 
as lawyers, assessment agencies, and 
psychological counseling agencies for 
victims of sexual abuse. Support is needed 
to develop and reorganize law-practicing 
organizations and professional-social 
organizations of lawyers in provinces and 
cities.

For judicial assessment agencies, 
it is necessary to consolidate the system 
of judicial assessment organizations; 
building a one-stop judicial surveillance 
model for sexual abuse, such as a one-
stop center in Thailand and a one-stop-
shop model in Korea, which makes it easy 
and convenient to easily overcome the 
psychological trauma of female victims 
of sexual abuse, especially girls. The State 
coordinates with the Fatherland Front and 
mass organizations to develop counseling 
centers to provide psychological assistance 
to female victims of sexual abuse, 

especially child sexual abuse. Accordingly, 
the Ministry of Labor, Invalids and Social 
Aff airs should continue to maintain and 
develop services, switchboards to support 
and advise women and children who are 
victims of sexual abuse. To ensure that 
these services are widely developed and 
eff ective in counseling and providing 
psychological assistance to all victims in 
all regions of the country.

Coordinate and promptly process 
information between the locality and the 
111 Call Center in verifying, supporting 
and intervening in cases of violence and 
sexual abuse against children and women; 
implementing procedures of support and 
intervention for victims who are sexually 
abused women and girls.

Completing an institution to ensure 
the right to justice of female sexual abuse 
victims in Viet Nam is the responsibility of 
the state and society to improve the capacity 
of female victims to access justice, thereby 
repelling this problem in society./.
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Tóm tắt: Ở Việt Nam, cá c thiết chế bả o đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ 
bị xâm hại tình dục đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, nhưng trong quá trình hoạt 
động, các thiết chế này vẫn bộc lộ những hạn chế gây ra những rào cản lớn cho nạn nhân 
nữ bị xâm hại tình dục trên con đường tìm kiếm công lý của mình. Vì thế, việc hoàn thiện các 
thiết chế nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho các nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục ở 
Việt Nam cần phải đươc chú trọng hơn nữa trong thời gian tới.

Từ khoá: Quyền tiếp cận công lý; nạn nhân nữ; xâm hại tình dục; thiết chế, Việt Nam. 

* Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV

1. Đặt vấn đề

Quyền tiếp cận công lý nói chung và 
quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ 
(phụ nữ và trẻ em gái) bị xâm hại tình dục 
nói riêng đòi hỏi chủ thể quyền tì m kiế m 
và  đạ t đượ c sự  đền bù  hoặ c khắ c phụ c 
thông qua cơ chế  chí nh thứ c và  không 
chí nh thứ c, phù  hợ p vớ i cá c tiêu chuẩ n 
quố c tế  về  quyề n con ngườ i, trong đó thiết 
chế (gồm các cơ quan tư pháp, cơ quan 
giám sát và cơ quan trợ giúp, tư vấn pháp 
lý) là một trong những trụ cột quan trọng.

Trong những năm gần đây, ở Việt 
Nam các vụ xâm hại tình dục phụ nữ và 
trẻ em gái đã xảy ra với tính chất nghiêm 
trọng và có xu hướng tăng lên, tuy nhiên, 
các nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục đều 
phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách 
thức trong việc tiếp cận công lý. Thực tế 

này có nguyên nhân từ sự hạn chế của 
các thiết chế pháp lý trong việc bả o đảm 
quyền tiếp cận công lý của nạ n nhân nữ  
bị  xâm hại tình dục ở  Việ t Nam hiện nay.

2. Những hạn chế của thiết chế 
bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho nạn 
nhân nữ bị xâm hại tình dục ở Việt Nam 
hiện nay

Thứ nhất, trong quá trình thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, các thiết chế bảo 
đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân 
nữ bị xâm hại tình dục ở Việt Nam phối 
hợp thiếu hiệu quả, gây ra những cản trở 
nhất định trong thực thi công lý của các 
thiết chế này.

Việ c phố i hợ p giữ a cá c bên trong 
điề u tra, truy tố , xé t xử  vụ  á n gặ p nhiề u 
khó  khăn, đặ c biệ t là đối vớ i cá c vụ  á n có  
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tí nh chấ t phứ c tạ p. Mặ c dù  có  cơ chế  phố i 
hợ p, nhưng đôi khi việ c nghị  á n giữ a ba 
bên tạ o ra nhữ ng rà o cả n nhấ t đị nh vớ i 
quá  trì nh xử  lý  vụ  á n. Tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan điều tra ở nước ta 
còn do nhiều đơn vị ở các bộ, ngành khác 
nhau cùng thực hiện nhiệm vụ điều tra tố 
tụng; chưa xác định rõ cơ quan giúp Chính 
phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt 
động điều tra, đồng thời, việc tổ chức cơ 
quan điều tra, trong thực tế, ở nhiều nơi 
xảy ra tình trạng nhiều cơ quan điều tra số 
lượng án ít, nhưng vẫn phải tổ chức đầy 
đủ bộ máy dẫn đến lãng phí về nhân lực 
và ngân sách. Thêm vào đó, trong tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan này “chưa 
tách bạch rõ nhiệm vụ phòng ngừa tội 
phạm và điều tra tố tụng; việc kết hợp giữa 
hoạt động trinh sát và điều tra tố tụng chưa 
đúng yêu cầu của Chiến lược Cải cách tư 
pháp”. Thêm vào đó, Viện kiểm sát tối cao 
vừa làm nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư 
pháp vừa có cơ quan điều tra chuyên trách 
nhưng không có cơ chế kiểm tra từ bên 
ngoài nên khó đảm bảo tính khách quan 
trong hoạt động điều tra. Chất lượng điều 
tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao còn hạn chế, hiệu quả 
chưa cao. Ngoài ra, việc giao cho nhiều 
cơ quan khác thực hiện một số hoạt động 
điều tra với quyền hạn lớn (được khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can, điều tra chuyển viện 
kiểm sát truy tố) dẫn đến có nhiều cơ quan 
có thẩm quyền tố tụng. Những hạn chế 
này sẽ làm giảm chất lượng hoạt động của 
các cơ quan điều tra trong việc thụ lý và 
giải quyết các vụ án xâm hại tình dục phụ 
nữ và trẻ em gái.

Thứ hai, tổ chức và hoạt động bộ 
máy của các toà án nhân dân và viện kiểm 
sát nhân dân chưa phù hợp với yêu cầu cải 

cách tư pháp và bảo vệ quyền con người, 
đặc biệt là toà án nhân dân cấp huyện. 
Các cơ quan điều tra vẫn còn nhiều đầu 
mối gây khó khăn trong quá trình kiểm 
tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tin 
báo tội phạm, điều tra các vụ án xâm hại 
tình dục phụ nữ và trẻ em gái. Hiện nay, 
Tòa gia đình và người chưa thành niên 
mới được triển khai thành lập ở Tòa án 
Nhân dân cấp tỉnh, còn toà án nhân dân 
cấp huyện được thành lập vì thiếu điều 
kiện cứng (phải đảm bảo đủ 50 vụ/năm 
mới được xem xét thành lập). Chính vì 
thế, việc thụ lý và xét xử các vụ án xâm 
hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái vẫn sử 
dụng cơ sở vật chất chung nên chưa bảo 
đảm yêu cầu của phòng xử án thân thiện 
đối với các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ 
và trẻ em gái.

Thứ ba, thiết chế bảo đảm quyền 
tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm 
hại tình dục ở Việt Nam vẫn còn chưa đáp 
ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Một số 
nơi, chất lượng của hệ thống tư pháp chưa 
được đảm bảo. 

Khảo sát thực tế cho thấ y vẫ n cò n tỷ  
lệ  khá  cao cá n bộ  cơ quan tư phá p có  nhữ ng 
đị nh kiế n nhấ t đị nh vớ i nhữ ng nạn nhân nữ 
bị  xâm hại tình dục. Điề u nà y tạ o ra nhữ ng 
khó  khăn trong quá  trì nh họ  tiế p nhậ n và  xử  
lý  vụ  việ c. Vẫ n cò n tỷ  lệ  đá ng kể  cá n bộ  tư 
phá p cho rằ ng “xâm hại tình dục mộ t phầ n 
do lỗ i củ a nạ n nhân” hay nhiề u ngườ i quan 
niệ m rằ ng “phụ  nữ  và  trẻ  em gá i khi bị  xâm 
hạ i mấ t đi trinh tiế t rấ t khó  có  đượ c cuộ c 
số ng hôn nhân hạ nh phú c. Do đó  việ c công 
bố , công khai vụ  việ c liên quan đế n xâm 
hại tình dục chỉ  là m nạ n nhân tổ n thương 
thêm”. Việ c có  đị nh kiế n như vậ y sẽ  khiế n 
cá c cơ quan chứ c năng không nỗ  lự c để  đưa 
cá c vụ  việ c ra á nh sá ng đồ ng thờ i chí nh cá n 
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bộ  có  thể  khuyên cá c nạ n nhân sử  dụ ng con 
đườ ng thương lượ ng hò a giả i nhằ m chấ m 
dứ t nỗ i đau mộ t cá ch nhanh chó ng, đặ c biệ t 
là trong nhữ ng tì nh huố ng mà việ c xá c đị nh 
dấ u vế t, chứ ng cứ  gặ p nhiề u khó  khăn. Tuy 
nhiên, nế u vụ  việ c không đượ c đưa ra á nh 
sá ng và  không đượ c xé t xử  thông qua con 
đườ ng tư phá p hì nh sự  chí nh thứ c thì  nạ n 
nhân rấ t khó  tì m lạ i đượ c công lý , đồ ng 
thờ i họ  có  thể  trở  thà nh nạ n nhân bị  xâm 
hạ i nhiề u lầ n. Nhiề u ngườ i dân và  cả  cá n bộ  
tư phá p cũ ng cho rằ ng “cá n bộ  tiế p nhậ n, 
giả i quyế t vụ  việ c liên quan đế n xâm hại 
tình dục thườ ng ứ ng xử  thiế u sự  đồ ng cả m 
vớ i nạ n nhân” hay “cá n bộ  tiế p nhậ n giả i 
quyế t vụ  việ c liên quan đế n xâm hại tình 
dục thườ ng không đồng cả m vớ i nhữ ng 
sang chấn tâm lý  mà  nạ n nhân bị  xâm hạ i 
tì nh dụ c phả i chị u đự ng”; cò n hiệ n tượ ng 
né  trá nh đù n đẩ y giữ a cá c cơ quan xé t xử . 
Ngoài ra, cá c thiế t chế  tư phá p chí nh thứ c 
hiệ n vẫ n gặ p khó  khăn trong việ c trang bị  
cơ sở vật chất thân thiện với nạn nhân nữ 
như hệ  thố ng phò ng xử  á n riêng, cá c phò ng 
xử  á n vớ i thiế t kế  đả m bả o mô hì nh tò a á n 
gia đì nh và người chưa thành niên.

Thứ tư, các thiết chế ở Việt Nam 
chưa bảo đảm cung cấp đầy đủ các biện 
pháp hỗ trợ và khắc phục những hậu quả 
cho nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục.

Hoạ t độ ng củ a cá c cơ quan tư vấ n 
trợ  giú p phá p lý  ở  Việ t Nam cho thấ y đa 
số  ngườ i dân không biế t đế n nhữ ng cơ 
quan có  chứ c năng trợ  giú p tư vấ n phá p lý  
cho nạ n nhân bị  xâm hại tình dục. Kết quả 
khảo sát thực tiễn cho thấy 88,8% ngườ i 
dân trong mẫ u nghiên cứ u khẳ ng đị nh rằ ng 
họ  không biế t cơ quan, tổ  chứ c thự c hiệ n 
chứ c năng tư vấ n, trợ  giú p phá p lý  cho nạ n 
nhân bị  xâm hại tình dục; 3,1% ngườ i dân 
khẳ ng đị nh không có  cơ quan, tổ  chứ c nà o 
thự c hiệ n chứ c năng tư vấ n, trợ  giú p phá p 

lý  cho nạ n nhân bị xâm hại tình dục tạ i 
đị a phương củ a họ  và  42,6% ngườ i dân 
trả  lờ i rằ ng có  rấ t í t cá c cơ quan, tổ  chứ c 
thự c hiệ n chứ c năng nà y. Ngoài ra, 24,1% 
ngườ i dân cho rằ ng chi phí  mà  nạ n nhân 
phả i bỏ  ra để  đượ c tư vấ n trợ  giú p phá p 
lý  là  khá  cao; bên cạ nh đó , ngườ i dân và  
cá n bộ  đề u có  đá nh giá  không cao về  tí nh 
hiệ u quả  trong hoạ t độ ng củ a cá c cơ quan 
tư vấ n trợ  giú p phá p lý . Vớ i thang điể m 5, 
điể m trung bì nh mà  ngườ i dân đá nh giá  về  
hiệ u quả  hoạ t độ ng củ a cơ quan tư vấ n trợ  
giú p phá p lý  là  3 điể m ở  mứ c điể m trung 
bì nh, điể m trung bì nh cá n bộ  cá c thiế t chế  
tư phá p đá nh giá  là  2,5 điể m.

Thứ năm, cơ chế  giá m sá t các thiết 
chế tư pháp trong thực hiện các chức năng 
bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn 
nhân nữ bị xâm hại tình dục thiếu chặ t chẽ . 

Cá c hoạ t độ ng giá m sá t của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân các cấp chưa đượ c 
tiến hành thường xuyên, đôi khi còn mang 
tính hình thức, chủ yếu dựa vào báo cáo 
của các cơ quan chịu sự giám sát, vì thế 
kết luận giám sát còn chung chung; chưa 
quy rõ trách nhiệm cho cá nhân, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện 
chính sách, pháp luật về bảo vệ phụ nữ và 
trẻ em gái khỏi bị xâm hại tình dục; việ c 
công khai, minh bạ ch và  trá ch nhiệ m giả i 
trì nh củ a cơ quan chưa cao nên Nhân dân 
khó tham gia và o việc giá m sá t hoạ t độ ng 
giải quyết các vụ án xâm hại tình dục củ a 
các cơ quan tư phá p. 

3. Những giải pháp nhằm hoàn 
thiện thiết chế bảo đảm quyền tiếp cận 
công lý cho nạn nhân nữ bị xâm hại tình 
dục ở Việt Nam hiện nay

Để khắc phục những hạn chế về 
thiết chế bảo đảm quyền tiếp cận công lý 
cho nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục ở Việt 
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Nam trong thời gian qua, cần thiết phải 
thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất, đổ i mớ i cá ch thứ c tổ  chứ c, 
sắ p xế p và  hoạ t độ ng củ a toà án nhân dân.

Để toà án nhân dân thực sự là cơ quan 
xé t xử  độ c lậ p không bị  chi phố i, bó p mé o, 
can thiệ p bở i bấ t cứ  cơ quan tổ  chứ c nà o, 
“tổ chức hệ thống toà án theo thẩm quyền 
xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành 
chính”, vì thế cần nghiên cứu thành lập 
toà án sơ thẩm khu vực thay thế cho toà án 
nhân dân cấp huyện vì việc tổ chức tòa án 
này với quy mô lớn, số lượng án giải quyết 
nhiều hơn, đặc biệt là án xâm hại tình dục.

Bên cạnh đó, cầ n tổ  chứ c lạ i hệ  
thố ng tò a á n theo hướ ng thà nh lậ p cá c 
tò a chuyên trá ch nhằ m đả m bả o cá c thẩ m 
phá n tham gia xé t xử  có  đủ  năng lự c, trì nh 
độ , có  hiể u biế t chuyên sâu về  lĩ nh vự c mà  
mì nh đả m nhiệ m. Trong đó, khẩn trương 
xây dự ng và  hoà n thiệ n mô hì nh tò a á n 
gia đì nh và  người chưa thà nh niên theo 
Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 
và Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 
21/1/2016 của Tòa án Nhân dân tối cao. 

Bên cạnh đó, toà án nhân dân tố i 
cao cầ n chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ 
chức tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn 
áp dụng thống nhất pháp luật; triển khai 
thi hành các đạo luật về tư pháp đố i vớ i 
người chưa thành niên. Ngoài ra, “giảm số 
lượng hội thẩm trong hội đồng xét xử sơ 
thẩm vì trình độ và năng lực của hội thẩm 
còn bị hạn chế trong việc tham gia thảo 
luận và đưa ra quyết định về những vấn đề 
áp dụng pháp luật”.

Thứ hai, đổ i mớ i cá ch thứ c tổ  chứ c, 
sắ p xế p và  hoạ t độ ng củ a Viện kiểm sát 
nhân dân.

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện Viện 
kiểm sát nhân dân các cấp theo hướng 
“Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức phù 

hợp với hệ thống tổ chức của toà án”; bên 
cạnh đó Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
sớm xây dựng và ban hành Thông tư liên 
tịch về công tác phối hợp giữa các cơ quan 
tố tụng trong quá trình tiếp nhận tố giác, 
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều 
tra, truy tố và xét xử các vụ án xâm hại tình 
dục trẻ em. Đồng thời Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp 
áp dụng đồng bộ các giải pháp để thực hiện 
tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm 
sát việc giải quyết các vụ án xâm hại trẻ 
em; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra 
ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố vụ việc xâm hại trẻ em để 
kịp thời thu thập chứng cứ, bảo vệ, hỗ trợ 
trẻ em là nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết vụ án và chống bỏ lọt tội phạm; bảo 
đảm việc ra quyết định truy tố đúng thời 
hạn đạt 100% số vụ án xâm hại trẻ em và 
việc truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%.

Thứ ba, đổ i mớ i cá ch thứ c tổ  chứ c, 
sắ p xế p và  hoạ t độ ng củ a cơ quan điều tra.

Hoạt động điều tra vụ án hình sự 
có vai trò rất quan trọng vì thế cần thiết 
“tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng 
thu gọn đầu mối”. Theo đó, thống nhất cơ 
quan điều tra thuộc thẩm quyền của cơ 
quan công an (riêng đối với cơ quan điều 
tra quân sự dành riêng cho các vụ án trong 
quân đội), Viện kiểm sát nhân dân thực 
hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động 
tố tụng, bao gồm cả hoạt động điều tra.

Thứ tư, đổ i mớ i cá ch thứ c tổ  chứ c, 
sắ p xế p và  hoạ t độ ng của thiết chế dân cử, 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
trong việc giám sát hoạt động của Toà án, 
Viện kiểm sát, cơ quan điều tra trong giải 
quyết các vụ án xâm hại tình dục.

Để  đả m bả o cho cá c thiế t chế  đặ c 
biệ t và cá c thiế t chế  tư phá p chí nh thứ c 
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hoạ t độ ng có  hiệ u lự c, hiệ u quả , cầ n tiế p 
tụ c hoà n thiệ n cơ chế  giá m sá t, đồ ng thờ i 
đẩ y mạ nh hoạ t độ ng giá m sá t đố i vớ i hoạ t 
độ ng của cá c cơ quan nà y trong thự c tế . 
Theo đó  nhữ ng năm tớ i cầ n đẩ y mạ nh 
việ c công bố  công khai cá c bả n á n trên cá c 
trang thông tin điệ n tử , tạ o điề u kiệ n cho 
hoạ t độ ng giá m sá t củ a Nhân dân; đồ ng 
thờ i, đẩ y mạ nh hoạ t độ ng giá m sá t củ a 
Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, 
giá m sá t trong nộ i bộ  và  giá m sá t ché o 
trong hoạ t độ ng củ a cá c thiế t chế  tư phá p.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng 
giám sát tư pháp của Hội đồng Nhân dân, 
bố trí cán bộ chuyên trách của Ban Pháp 
chế có nghiệp vụ, chuyên môn về tư pháp 
để nâng cao chất lượng giám sát hoạt động 
xử lý các vụ án xâm hại tình dục.

Thứ năm, đổ i mớ i cá ch thứ c tổ  chứ c, 
sắ p xế p và  hoạ t độ ng của thiết chế hỗ trợ, 
trợ giúp pháp lý.

Cầ n tiế p tụ c phá t triể n và  tổ  chứ c 
lạ i cá c thiế t chế  bổ  trợ  tư phá p như luậ t 
sư, cá c cơ quan giá m đị nh, cá c cơ quan 
tổ  chứ c hỗ  trợ  tư vấ n tâm lý  cho nạ n nhân 
bị  xâm hạ i tì nh dụ c. Cầ n hỗ  trợ  để  phá t 
triể n và  tổ  chứ c lạ i cá c tổ  chứ c hà nh nghề  
luậ t sư, cá c tổ  chứ c xã  hộ i nghề  nghiệ p 
củ a luậ t sư ở  cá c tỉ nh, thà nh phố . 

Đố i vớ i cá c cơ quan giá m đị nh tư 
phá p, cầ n kiệ n toà n hệ thống tổ chức giám 
định tư pháp; xây dựng mô hình giám sát 
tư pháp đối với tội xâm hại tình dục theo 
quy trình một cửa, như hình thức trung tâm 
1 cửa tại Thái Lan và mô hình 1 điểm dừng 
tại Hàn Quốc, điều này tạo điều kiện thuận 
lợi và dễ dàng vượt qua những sang chấn 
tâm lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục, 
đặc biệt là trẻ em gái. Nhà nước phối hợp 
với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân phá t triể n cá c trung tâm tư vấ n trợ  giú p 
tâm lý  cho nạ n nhân nữ  bị  xâm hại tình dục, 

đặ c biệ t là  xâm hại tình dục trẻ  em. Theo 
đó  Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội 
cầ n tiế p tụ c duy trì  và  phá t triể n cá c dị ch 
vụ , tổ ng đà i hỗ  trợ  tư vấ n cho phụ  nữ  và  trẻ  
em là  nạ n nhân bị  xâm hại tình dục. Đả m 
bả o cho cá c dị ch vụ  nà y đượ c phá t triể n 
mộ t cá ch rộ ng rã i và  hoạ t độ ng có  hiệ u quả  
trong tư vấ n trợ  giú p tâm lý  cho mọ i nạ n 
nhân trên mọ i vù ng miề n củ a tổ  quố c.

Phối hợp, xử lý thông tin kịp thời 
giữa địa phương với Tổng đài 111 trong 
việc xác minh, hỗ trợ, can thiệp các vụ 
việc bạo lực, xâm hạ i tì nh dụ c vớ i trẻ  em 
và  phụ  nữ ; thực hiện quy trình hỗ trợ, can 
thiệp đối với nạ n nhân là  phụ  nữ  và  trẻ  em 
gá i bị xâm hại tình dục.

Hoàn thiện thiết chế bảo đảm quyền 
tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm 
hại tình dục ở Việt Nam là trách nhiệm của 
nhà nước và xã hội nhằm nâng cao năng 
lực tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị 
xâm hại tình dục, qua đó đẩy lùi vấn nạn 
này trong xã hội./.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Hà, Phạm Dung, Phụ nữ, trẻ em 
bị xâm hại: Im lặng không làm sự việc qua 
đi, https://laodong.vn/lao-dong-doi-song/phu-
nu-tre-em-bi-xam-hai-im-lang-khong-lam-
su-viec-qua-di-611418.ldo, ngày 11/06/2018

[2]. UNDP, Programming for Justice: Access 
for All A Practitioner’s - Guide to a Human 
Rights-Based Approach to Access to Justice, 
(UNDP Regional Centre in Bangkok, 2005), 
accessed 15 Semptember 2019, p 5

[3]. Trần Thị Thu Hằng (2019), Địa vị pháp lý 
của Hội thẩm ở Việt Nam hiện nay, Học viện 
Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 106-107.

Địa chỉ tác giả: Khoa Nhà nước và pháp 
luật, Học viện Chính trị khu vực IV

Email: vietdatdanghv4@gmail.com



21Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

BRAND DEVELOPMENT FOR LOGISTICS ENTERPRISES 
IN VIETNAM

Nguyen Dang Hai*, Nguyen Van Kieu† 

Date received the article: 4/3/2019
Date received the review results: 4/9/2020

Date published the article: 25/9/2020

Abstract: With the impact of external factors creating pressure, logistics businesses 
need to quickly fi nd ways to improve their competitiveness, to be sustainable, to bring their 
own mark. Moreover, logistics companies often provide quite similar services, so to create 
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sustainable solution in a competitive strategy of the enterprise. The article mentions the 
brand development strategy for logistics enterprises in the future in Vietnam.

Keywords: Logistics; businesses; brand/trademark; Vietnam.

*  People’s Deputies Newspaper
† Regional Political Academy I

1. Logistics and logistics enterprise 
brand

The United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the 
Pacifi c (ESCAP) stated: “Logistics or 
supply chain management is a movement 
of synchronizing inputs and outputs 
in production and deliver goods and 
services to customers”. Meanwhile, the 
US Logistics Board (CLM) has stated: 
“Logistics is an effi  cient process of 
planning, implementing and controlling, 
saving costs of the fl ow and storage of raw 
materials, inventory, fi nished products 
and related information from point of 
origin to point of sale, for the purpose 
of satisfying customer requirements. 
From the perspective of supply chain 
management, logistics is the process 

of optimizing the location, storing and 
transferring resources / inputs from the 
fi rst point of origin, from the supplier, 
through producer, to the wholesale and 
retail sales, reach the consumers through 
a variety of economic activities”. 

In Article 233 of the Vietnam 
Commercial Law passed by the National 
Assembly on June 14, 2005 and Decree 
140 / 2007NĐ-CP of the Government 
stated: “Logistics services are commercial 
activities. Accordingly, the trader 
organizes one or more tasks including 
receiving, transporting, storing, storing, 
customs clearance, other paperwork, 
customer consultation, packaging, 
marking, delivery or other services related 
to the goods as agreed with the customer 
for remuneration.”

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 71 (9/2020) 21-25
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Logistics enterprise is a business 
enterprise providing one, a group or a chain 
of diff erent services in the entire logistics 
service supply chain such as: warehouse 
rental, warehouse management, internal 
transportation services. location, sea 
transportation, air freight, product 
distribution services, delivery, consulting 
activities to support production 
and management…, accordingly, a 
professional logistics service company 
should have the knowledge and in-depth 
understanding of each industry that we 
aim to include production and business 
processes, operational management steps, 
logistics service needs of each industry 
to provide logistics services. “Package” 
according to diff erent wishes of customers’ 
businesses; Logistics enterprises can 
plan, implement, and take charge of both 
controlling and managing the process of 
transporting, storing, storing all kinds 
of goods, raw materials …, according to 
the customers’ needs. At the same time, 
logistics companies can also perform 
concurrently the role of managing 
information in the entire logistics chain, 
solving documents and all diffi  culties that 
may arise in the implementation process...

Trademarks are distinct symbols 
for the purpose of identifying the seller’s 
goods or services and to distinguish them 
from those of competitors. Some of the 
key points to correctly identify a business’s 
trademark include: (1) Only exists in 
perception, although the brand is shown 
through some physical signs, trademark 
itself is only in thinking of employees, 
customers, partners, and shareholders; 
(2) Contains values or commitments that 
customers, partners and shareholders value 

trust and are able to touch their emotions, 
making them feel the business’s reputation 
and the meaning of good things in life; (3) 
Characteristics change over time.

For logistics enterprises, decisions 
related to choosing a partner for a deal are 
often complicated and high risk. Moreover, 
for logistics enterprises that provide 
similar logistics services, so the business’s 
trademark will be more and more necessary 
now and affi  rms a very important role for 
the business’s. Most of the trademark of 
logistics enterprises are also trademark of 
the services they provide.

Some large enterprises with 
diversifi ed sizes and services will have 
small service brands under the enterprise, 
however, the brand name of the service 
type will be named according to the 
enterprise brand along with the type of 
service. For example, DHL will have 
DHL express, DHL Logistics, DHL parcel 
& e-Commerce or like Kuehne + Nagel, it 
will only brand new outstanding services 
like KN FreightNet and KN Login, not all 
services that the company provided. DB 
Schenker is well known for DB Schenker 
rail and DB Schenker Logistics. When 
building a business brand for a logistics 
enterprise, the fi rst thing is to focus on 
the brand of the enterprise, followed by 
the service sub-brand or service package, 
because the enterprise brand, the name 
of the enterprise is the decisive factor 
to create a solid position for sub-service 
brands.

2. Developing trademarks of 
Vietnam Logistics enterprises

Logistics enterprises in Vietnam are 
mainly concentrated in three big cities, 
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Hanoi, Hai Phong and Ho Chi Minh City 
with the rate of 18.2%, respectively, 10.8% 
and 54%. Hanoi and Ho Chi Minh are the 
two largest consumption markets in the 
country and are also important transport 
gateways to the entire Eastern and 
Southwestern region as well as the North. 
Hai Phong holds the third position and is 
home to a relatively developed seaport 
system connecting the entire North.

Vietnam logistics enterprises are 
mainly small and medium size with small 
business capital, so they still face many 
limitations in their fi nancial capacity 
in investing to expand their business 
operations methodically and training 
management capabilities and professional 
working skills for employees. Among 
logistics enterprises operating in Vietnam 
today, domestic enterprises (88%), 10% 
are joint ventures and only 2% are foreign-
owned enterprises. 

The logistics industry in Vietnam 
is still in its infancy and Vietnam does 
not yet have international branded 
logistics enterprises. On the other hand, 
promotion activities and brand image 
marketing programs are new activities for 
Vietnamese logistics enterprises which 
they have not done it or have not done it 
well while this is an important factor to 
help customers who know the brand, trust 
and use the service.

The concrete evidence is the 
activities of building trademark image 
with logo, slogan, website ... However, 
many companies still have not built their 
own website to introduce and manage 
goods online. Some companies have built 
websites but the information is not much, 

not invested, not updated regularly. Most 
of the company’s customers are appointed 
by foreign agents, so businesses are often 
passive in updating information and 
building images on the website. This leads 
to negative consequences for the image of 
the enterprise in the eyes of customers, 
blurring the image and brand of the 
enterprise. Meanwhile, foreign logistics 
companies have been present and thrived 
in the Vietnamese market for a long time 
through joint ventures such as Schenker, a 
joint venture with Gemadept, Lotte Sea, a 
joint venture of YCH-Protrade Distripark, 
... along with other names. others such 
as Damco, DHL, Toll, Linfox, CJ GLS, 
... The long presence of major logistics 
names in the Vietnamese market has more 
or less built up its image in the minds of 
big customers in Vietnam.

If only considering building 
branding in terms of website building, most 
logistics enterprises can only accomplish 
the sole goal of introducing preliminary 
information about the business or listing 
the types of services provided. However, 
on the websites, there is a lack of regularly 
updated care, and there is no integration of 
utilities thanks to technology applications 
that help customers track orders, ship 
schedules, e-booking, document tracking 
... Enterprises has not built trademark 
to connect with the needs of customers 
and satisfy their needs, thereby building 
sustainable values such as trust, 
appreciation, and love from customers for 
the business’s brand.

However, Vietnam’s logistics market 
is considered to be a potential market and 
it is forecasted that there would be strong 
competition in the future between domestic 
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logistics enterprises and foreign enterprises 
and between foreign enterprises and other 
foreign enterprises. Therefore, brand 
development becomes important and urgent 
for enterprises in their business. Furthermore, 
Vietnamese logistics enterprises will have 
to fi nd a way to develop the right brand 
development strategy as well as eff ectively 
implement it to develop, expand, and further 
improve the brand value in business to 
compete with foreign enterprises.

3. Some branding solutions for 
Vietnam’s logistics enterprises

In the World Bank’s Effi  cient 
Logistics Report 2014, several forecasts 
about Vietnam’s logistics market to 2020 
and 2030 are given as follows:

- Regarding the structure of the 
freight market, the volume of Vietnam’s 
goods by mode of transport is forecasted 
by the World Bank to 2030 as follows: 
the volume of goods by road is 640 
million tons, by railway 47 million tons, 
inland waterways is 395 million tons, 
coastal ships of 38 million tons, aviation 
0.3 million tons, and total of all modes 
reaching 1,119 million tons. The annual 
growth rate will be around 4.8%.

- Increase the proportion of logistics 
fi rms 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. It is forecasted 
that in the coming years, many large 
foreign enterprises, including regional and 
global enterprises of logistics services, 
will continue to enter the market when 
Vietnam opens a wider market according 
to entry commitments. WTO and the 
implementation of the next generation of 
Free Trade Agreements.

Decision 200 / QD-TTg dated 
February 14, 2017 of the Government on 
“approving the Action Plan to improve 

competitiveness and develop Vietnam’s 
logistics services until 2025” has identifi ed 
6 groups of key tasks including: “1. Improve 
policies and laws on logistics services; 2. 
Complete logistics infrastructure; 3. Improve 
business capacity and service quality; 4. 
Develop the market for logistics services; 
5. Train and raise awareness and quality of 
human resources; 6. Other duties”.

In order to develop brands of 
Vietnamese logistics enterprises, we need 
to implement a number of solutions to help 
businesses improve the branding process. 
The following are some of the proposed 
article solutions to help Vietnamese 
logistics enterprise managers establish 
and complete the process of developing 
appropriate corporate brands:

- To Raise awareness about the brand 
of logistics enterprises and planning the 
brand strategy of logistics enterprises, it is 
necessary to organize fostering and training 
to improve knowledge of brands, brand 
strategy of logistics enterprises, service 
brands, brand in the enterprise market, 
understanding of brand value, brand strategy 
goals, marketing program implementing 
brand strategy, directing and controlling 
the implementation of brand strategy ... for 
staff  of branding so that they can build a 
brand development process that is suitable 
to specifi c conditions of the business. The 
training can be organized internally by 
enterprises themselves or send full-time staff  
to participate in training courses, seminars 
to share knowledge and experience of trade 
experts on branding and branding strategy 
organized by third parties.

- In training, updating and applying 
analysis and market research tools to 
better analyze the marketing situation 
and brand strategy, enterprises need 
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to have training and sharing solutions 
to help employees update new tools, 
understand and use analytical tools, 
market research to eff ectively analyze the 
marketing situation and brand strategy, 
thereby forming a solid foundation for the 
identifi cation, development orientation 
and brand strategy goals of enterprises.

- To complete the content of value 
planning, customer sharing through 
improving service quality, developing 
diverse types of logistics services, gradually 
moving towards providing a package 
of logistics services, enterprises need to 
develop a clear step-by-step plan, through 
each stage, how service quality will be 
improved and what types of new services 
will be provided to customers at each stage 
towards the goal of providing a full service 
to customers after a certain period of time.

- To complete the content of social 
value planning through the development 
of corporate social responsibility policies: 
proactively formulate corporate social 
responsibility policies (CSR - Corporation 
Social Responsibility); Having a clear 
policy on business ethics and social 
responsibilities that businesses want to 
contribute will help businesses map out 
the orientation and plan appropriate social 
values in the brand equity of the company.

- To complete the planning of 
marketing and brand communication 
programs through the tactic of using 
marketing channels, communication 
and two-way interactive technology, 
Vietnamese logistics enterprises should 
suspend the planning of mass marketing 
programs. It is necessary to strengthen 
the brand connection of the company on 

each contact point (customers, investors 
...), ie. to build more oriented marketing 
programs, focusing more on the customers 
of the enterprise. In order to well plan 
two-way interactive marketing and 
communication programs, businesses 
need to grasp and use two-way interactive 
marketing and communication channels 
such as applications on websites, mobile 
phones, email and even interact directly 
at the transaction offi  ce. The advantage of 
logistics enterprises is that their customers 
are mainly enterprises, so they can 
completely control the quantity, and the 
implementation of two-way interaction 
in the marketing and communication 
program is absolutely possible to do better 
than businesses operating in the consumer 
market.

In the current context, building 
strong brands for logistics enterprises 
becomes an important job that has a major 
role and impact on the development of the 
economy.
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ưu việt, bền vững, mang dấu ấn riêng của DN. Hơn nữa các DN logistics thường cung cấp 
những dịch vụ khá tương đồng nên để tạo ra điểm nhấn khác biệt thì việc xây dựng và sở 
hữu một thương hiệu mạnh vượt trội sẽ là một giải pháp hiệu quả và bền vững trong chiến 
lược cạnh tranh của DN. Bài viết đề cập đến chiến lược phát triển thương hiệu cho các DN 
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1. Logistics và thương hiệu doanh 
nghiệp logistics

Ủy ban Kinh tế và xã hội ở châu Á 
và Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc 
(ESCAP) có nêu: “logistics hay quản trị 
chuỗi cung ứng là sự chuyển động đồng 
bộ hóa những thứ đầu vào và đầu ra trong 
sản xuất và giao hàng hóa và các dịch vụ 
đến khách hàng”. Trong khi đó Hội đồng 
quản trị logistics của Mỹ (CLM) có đưa ra 
quan điểm: “logistics là quá trình lên kế 
hoạch, thực hiện và kiểm soát hiệu quả, tiết 
kiệm chi phí của dòng lưu chuyển và lưu 
trữ nguyên vật liệu, hàng tồn, thành phẩm 
và các thông tin liên quan từ điểm xuất xứ 
đến nơi tiêu thụ, nhằm mục đích thỏa mãn 
những yêu cầu của khách hàng. Dưới góc 
độ quản trị chuỗi cung ứng, logistics là quá 
trình tối ưu hoá về vị trí, lưu trữ và chu 

ch uyển các tài nguyên/yếu tố đầu vào từ 
điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, 
qua nhà sản xuất, người bán buôn, bán lẻ, 
đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông 
qua hàng loạt các hoạt động kinh tế.” 

Trong Điều 233 Luật Thương mại 
Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Nghị định 140/2007NĐ-CP của 
Chính phủ có nêu: “Dịch vụ logistics là hoạt 
động thương mại. Theo đó, thương nhân tổ 
chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao 
gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, 
làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, 
tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi kí mã 
hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên 
quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách 
hàng để hưởng thù lao.”

Doanh nghiệp logistics là doanh 
nghiệp kinh doanh thực hiện cung ứng 
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một, một nhóm hoặc chuỗi các dịch vụ 
khác nhau trong toàn bộ chuỗi cung ứng 
dịch vụ logistics như: cho thuê kho bãi, 
quản lý kho bãi, các dịch vụ vận chuyển 
đường bộ nội địa, vận chuyển đường biển, 
vận tải hàng hóa đường hàng không, dịch 
vụ phân phối sản phẩm, giao hàng, các 
hoạt động tư vấn hỗ trợ sản xuất và quản 
lý… theo đó, một doanh nghiệp dịch vụ 
logistics chuyên nghiệp cần có các kiến 
thức và tìm hiểu sâu về từng ngành nghề 
lĩnh vực mà mình hướng đến bao gồm 
quy trình sản xuất kinh doanh, các bước 
trong quản lý hoạt động, nhu cầu về dịch 
vụ logistics của từng ngành để cung cấp 
được dịch vụ logistics “trọn gói” theo 
mong muốn khác nhau của doanh nghiệp 
khách hàng; Các doanh nghiệp logistics có 
thể lên kế hoạch, triển khải thực hiện, và 
đảm nhiệm cả khẩu kiểm soát và quản lý 
quá trình vận chuyển, lưu kho, dự trữ các 
loại hàng hóa, nguyên vật liệu…theo nhu 
cầu của khách hàng, đồng thời các doanh 
nghiệp logictics còn có thể thực hiện kiêm 
nhiệm luôn cả vai trò quản lý các thông tin 
trong toàn bộ chuỗi logistics, giải quyết 
các chứng từ và mọi vấn đề khó khăn có 
thể nảy sinh trong quá trình thực hiện…

Thương hiệu là biểu tượng khác biệt 
nhằm mục đích xác định các hàng hóa 
hoặc dịch vụ của người bán và để phân 
biệt hàng hóa và dịch vụ này với hàng hóa 
và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Một số 
điểm mấu chốt để nhận định đúng đắn về 
thương hiệu doanh nghiệp bao gồm: (1) 
Chỉ tồn tại trong nhận thức: tuy thương 
hiệu được thể hiện thông qua một số dấu 
hiệu vật lý nhưng bản thân TH chỉ nằm 
trong suy nghĩ của nhân viên, khách hàng, 
đối tác, cổ đông. (2) Ẩn chứa giá trị hoặc 
cam kết mà khách hàng, đối tác, cổ đông 
coi trọng tin tưởng và có khả năng chạm 
tới cảm xúc của họ, làm cho họ cảm nhận 
được uy tín của doanh nghiệp và ý nghĩa 

tốt đẹp trong cuộc sống. (3) Có đặc tính 
biến đổi theo thời gian.

Đối với các doanh nghiệp logistics, 
các quyết định liên quan tới lựa chọn đối 
tác cho một thương vụ thường phức tạp 
và mức độ rủi ro cao. Hơn nữa đối với các 
doanh nghiệp logistics cung cấp các dịch 
vụ logistics tương tự nhau, do vậy thương 
hiệu doanh nghiệp lúc này sẽ càng cần thiết 
và khẳng định vai trò rất quan trọng đối 
với doanh nghiệp. Đa phần thương hiệu 
của doanh nghiệp logistics cũng chính là 
thương hiệu của dịch vụ họ cung cấp.

Một số doanh nghiệp lớn với quy 
mô và dịch vụ tách biệt đa dạng sẽ có 
những thương hiệu dịch vụ nhỏ thuộc 
doanh nghiệp, tuy nhiên, tên thương hiệu 
của loại hình dịch vụ sẽ được đặt theo 
thương hiệu doanh nghiệp đi cùng với 
loại hình dịch vụ. Ví dụ như DHL sẽ có 
DHL express, DHL Logistics, DHL parcel 
& eCommerce hay như Kuehne + Nagel 
thì chỉ đặt thương hiệu cho loại hình dịch 
vụ mới nổi bật như KN FreightNet và KN 
Login chứ không phải mọi loại dịch vụ 
mà công ty cung cấp. Còn DB Schenker 
được biết đến nhiều với DB Schenker rail 
và DB Schenker Logistics. Khi xây dựng 
thương hiệu doanh nghiệp cho doanh 
nghiệp logistics, việc đầu tiên là phải chú 
trọng đến thương hiệu doanh nghiệp, tiếp 
sau đó là các thương hiệu dịch vụ con hay 
gói dịch vụ, bởi vì thương hiệu doanh 
nghiệp, tên tuổi của doanh nghiệp là yếu 
tố quyết định tạo nên vị thế vững chắc cho 
các thương hiệu dịch vụ con.

2. Phát triển thương hiệu của các 
doanh nghiệp Logistics Việt Nam

Các doanh nghiệp logistics ở Việt 
Nam tập trung chủ yếu tại 3 thành phố lớn là 
Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh với tỷ lệ 
lần lượt là “18,2%; 10,8% và 54 %. Hà Nội 
và Hồ Chí Minh là hai thị trường tiêu thụ 
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lớn nhất cả nước, đồng thời là cửa ngõ giao 
thông quan trọng với toàn khu vực miền 
Đông, miền Tây Nam Bộ cũng như khu vực 
miền Bắc. Hải Phòng giữ vị trí thứ 3, là nơi 
có hệ thống cảng biển tương đối phát triển, 
kết nối giao thông toàn bộ phía Bắc.

Các doanh nghiệp logistics Việt 
Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
nguồn vốn kinh doanh nhỏ nên còn gặp 
nhiều hạn chế về khả năng tài chính trong 
việc đầu tư mở rộng hoạt động, kinh doanh 
bài bản và đào tạo năng lực quản lý và kỹ 
năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân 
viên. Trong số doanh nghiệp logistics 
đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay 
thì “các doanh nghiệp trong nước (88%), 
10% là các doanh nghiệp liên doanh và chỉ 
có 2% là doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Ngành logistics Việt Nam còn non 
trẻ và Việt Nam cũng chưa có các doanh 
nghiệp logistics có thương hiệu ở tầm vóc 
quốc tế. Mặt khác, hoạt động xúc tiến và 
các chương trình tiếp thị hình ảnh thương 
hiệu là những hoạt động mới mẻ đối với 
các doanh nghiệp logistics Việt Nam, các 
doanh nghiệp chưa thực hiện và có làm thì 
cũng làm chưa tốt, các doanh nghiệp quan 
tâm chưa đúng mực và đúng cách trong 
khi đây lại là nhân tố quan trọng giúp cho 
khách hàng biết đến thương hiệu doanh 
nghiệp, tin tưởng và sử dụng dịch vụ.

Các doanh nghiệp logistics Việt Nam 
có quan tâm và có đầu tư cho việc hoạch định 
chiến lược và thực hiện chiến lược xây dựng 
TH cho doanh nghiệp mình. Minh chứng cụ 
thể là các hoạt động xây dựng hình ảnh TH 
với logo, khẩu hiệu, trang web… Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều công ty chưa xây dựng được 
trang web riêng để giới thiệu và quản lý 
hàng hóa trực tuyến. Một số công ty đã xây 
dựng trang web nhưng thông tin còn chưa 
nhiều, không đầu tư, cập nhật thường xuyên. 
Phần lớn khách hàng của các công ty là do 

đại lý nước ngoài chỉ định nên các doanh 
nghiệp thường bị động trong việc cập nhật 
thông tin và xây dựng hình ảnh trên trang 
web. Điều này dẫn đến hệ quả hiện tại bất lợi 
cho hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách 
hàng, làm lu mờ hình ảnh, thương hiệu của 
doanh nghiệp. Trong khi đó, các doanh 
nghiệp logistics nước ngoài có mặt và phát 
triển mạnh trên thị trường Việt Nam từ khá 
lâu thông qua các liên doanh như Schenker 
liên doanh với Gemadept, Lotte Sea liên 
doanh YCH-Protrade Distripark,…cùng với 
các tên tuổi khác như Damco, DHL, Toll, 
Linfox, CJ GLS,… Sự có mặt khá lâu của 
các tên tuổi logistics lớn tại thị trường Việt 
Nam đã ít nhiều gây dựng được hình ảnh 
của mình trong tâm trí các khách hàng lớn 
tại Việt Nam.

Nếu chỉ xét việc xây dựng phát triển 
thương hiệu trên khía cạnh xây dựng trang 
web thì phần lớn DN logistics mới chỉ thực 
hiện được mục tiêu duy nhất là giới thiệu 
thông tin sơ bộ về DN hay liệt kê các loại 
hình dịch vụ cung cấp, tuy nhiên trên các 
trang web thấy thiếu sự chăm sóc cập nhật 
thường xuyên, và chưa tích hợp các tiện ích 
nhờ vào ứng dụng công nghệ giúp khách 
hàng theo dõi đơn hàng, lịch tàu, ebooking, 
theo dõi chứng từ… Các doanh nghiệp 
nhìn chung chưa xây dựng thương hiệu có 
kết nối tới các nhu cầu của khách hàng và 
thỏa mãn nhu cầu của họ để từ đó tạo dựng 
những giá trị bền vững như: sự tin cây, sự 
đánh giá cao, yêu thích từ phía khách hàng 
dành cho thương hiệu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường logistics Việt 
Nam được đánh giá là thị trường đầy 
tiềm năng và dự báo sẽ có sự cạnh tranh 
mạnh mẽ trong tương lai giữa các doanh 
nghiệp logistics trong nước với nhau, với 
các doanh nghiệp nước ngoài và giữa các 
doanh nghiệp nước ngoài với các doanh 
nghiệp nước ngoài khác. Do đó, phát 
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triển thương hiệu trở nên quan trọng và 
cấp bách đối với các doanh nghiệp trong 
công việc kinh doanh. Chính vì thế các 
doanh nghiệp logistics Việt Nam sẽ phải 
tìm ra đường hướng xây dựng chiến lược 
phát triển thương hiệu đúng đắn cũng như 
thực hiện nó một cách có hiệu quả để phát 
triển, mở rộng, nâng cao giá trị hơn nữa 
cho thương hiệu tong kinh doanh để cạnh 
tranh cùng các doanh nghiệp nước ngoài.

3. Một số giải pháp phát triển 
thương hiệu cho doanh nghiệp logistics 
của Việt Nam

Trong Báo cáo kho vận hiệu quả của 
Ngân Hàng Thế giới năm 2014 có đưa ra 
một số dự báo về thị trường logistics Việt 
nam đến năm 2020 và 2030 như sau:

 - Về cấu trúc của thị trường vận tải 
hàng hóa, khối lượng hàng hóa của Việt 
Nam theo phương thức vận tải được Ngân 
hàng Thế giới dự báo đến năm 2030 như 
sau: khối lượng hàng hóa theo đường bộ 
đạt 640 triệu tấn, đường sắt đạt 47 triệu 
tấn, đường thủy nội địa đạt 395 triệu tấn, 
tầu biển ven bờ đạt 38 triệu tấn, hàng 
không đạt 0,3 triệu tấn và tổng tất cả các 
phương thức đạt 1.119 triệu tấn. Tỷ lệ tăng 
trưởng hàng năm sẽ vào khoảng 4,8%.

- Tăng tỉ trọng các doanh nghiệp 
logistics 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. Dự báo 
trong những năm tới, nhiều doanh nghiệp 
nước ngoài lớn, trong đó có các doanh 
nghiệp tầm cỡ khu vực và toàn cầu về dịch 
vụ logistics sẽ tiếp tục gia nhập thị trường 
khi Việt Nam mở cửa thị trường rộng hơn 
theo cam kết gia nhập WTO và thực thi các 
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 
14/2/2017 của Chính phủ về “phê duyệt 
Kế hoạch hành động nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 
Việt Nam đến năm 2025”, đã xác định 6 

nhóm nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: “1- 
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch 
vụ logistics; 2- Hoàn thiện kết cấu hạ 
tầng logistics; 3- Nâng cao năng lực DN 
và chất lượng dịch vụ; 4- Phát triển thị 
trường dịch vụ logistics; 5- Đào tạo, nâng 
cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân 
lực; 6- Các nhiệm vụ khác.”

Để phát triển thương hiệu của các 
doanh nghiệp logistics Việt Nam, chúng 
ta cần thực hiện một số giải pháp giúp các 
doanh nghiệp hoàn thiện về quy trình các 
giai đoạn xây dựng thương hiệu. Sau đây là 
một số giải pháp bài viết đề xuất nhằm giúp 
các nhà quản trị doanh nghiệp logistics Việt 
Nam xác lập và hoàn thiện quy trình phát 
triển thương hiệu doanh nghiệp phù hợp:

- Nâng cao nhận thức về thương hiệu 
doanh nghiệp logistics và hoạch định chiến 
lược thương hiệu doanh nghiệp logistics: 
cần tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao 
kiến thức về thương hiệu, chiến lược thương 
hiệu của doanh nghiệp logistics, thương hiệu 
dịch vụ, thương hiệu trong thị trường doanh 
nghiệp, hiểu về giá trị thương hiệu, mục tiêu 
chiến lược thương hiệu, chương trình tiếp 
thị thực hiện chiến lược thương hiệu, lãnh 
đạo, kiểm soát thực hiện chiến lược thương 
hiệu … cho đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm 
về làm thương hiệu để họ có thể xây dựng 
được một quy trình phát triển thương hiệu 
phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh 
nghiệp. Việc bồi dưỡng và đào tạo có thể do 
chính các doanh nghiệp chủ động tổ chức 
trong nội bộ hoặc cử các cán bộ nhân viên 
chuyên trách tham gia các khóa đào tạo, 
các buổi hội thảo để chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm của các chuyên gia về thương hiệu, 
xây dựng thương hiệu và chiến lược thương 
hiệu do bên thứ ba tổ chức.

- Đào tạo, cập nhật và ứng dụng các 
công cụ phân tích, nghiên cứu thị trường 
để làm tốt hơn việc phân tích tình thế 
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marketing và chiến lược thương hiệu: các 
doanh nghiệp cần phải có giải pháp đào 
tạo, chia sẻ nhằm giúp nhân viên cập nhật 
các công cụ mới, thấu hiểu và sử dụng 
được các công cụ phân tích, nghiên cứu 
thị trường để phân tích hiệu quả tình thế 
marketing và chiến lược thương hiệu; từ 
đó làm nền tảng chắc chắn cho việc xác 
định, định hướng phát triển và mục tiêu 
chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp.

- Hoàn thiện nội dung hoạch định 
giá trị, chia sẻ khách hàng thông qua việc 
cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, 
phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ 
logistics cung ứng, dần hướng tới việc 
cung cấp trọn gói dịch vụ logistics. Các 
doanh nghiệp cần phải xây dựng một kế 
hoạch rõ ràng từng bước, qua mỗi giai 
đoạn, chất lượng dịch vụ sẽ được nâng lên 
ra sao và các loại hình dịch vụ mới nào 
sẽ được cung cấp thêm cho khách hàng ở 
mỗi giai đoạn để tiến tới mục tiêu cung 
ứng được dịch vụ trọn gói cho khách hàng 
sau một khoảng thời gian nhất định.

- Hoàn thiện nội dung hoạch định 
giá trị xã hội thông qua việc xây dựng 
các chính sách về trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp: chủ động xây dựng 
các chính sách về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR – Corporation Social 
Responsibility), khi có chính sách rõ ràng 
quy định về đạo đức kinh doanh và các 
trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp mong 
muốn đóng góp sẽ giúp các doanh nghiệp 
vạch ra định hướng và hoạch định được 
các giá trị xã hội phù hợp trong giá trị tài 
sản thương hiệu của doanh nghiệp mình.

- Hoàn thiện hoạch định chương trình 
marketing và truyền thông thương hiệu 
thông qua chiến thuật sử dụng các kênh 
tiếp thị, truyền thông và công nghệ tương 
tác hai chiều: doanh nghiệp logistics Việt 
Nam nên tạm dừng việc hoạch định các 

chương trình marketing đại trà mà cần phải 
tăng cường kết nối thương hiệu của công ty 
trên từng điểm tiếp xúc (khách hàng, nhà 
đầu tư…) tức là xây dựng các chương trình 
marketing có định hướng hơn, tập trung 
hơn vào đối tượng khách hàng của doanh 
nghiệp. Để hoạch định tốt các chương trình 
marketing và truyền thông mang tính tương 
tác hai chiều các doanh nghiệp cần nắm bắt 
và sử dụng các kênh tiếp thị, truyền thông 
mang tính tương tác hai chiều như: ứng 
dụng trên các trang web, điện thoại di động, 
thư điện tử và thậm chí cả tương tác trực 
tiếp tại văn phòng giao dịch. Lợi thế của 
các doanh nghiệp logistics là khách hàng 
của họ chủ yếu là doanh nghiệp, nên hoàn 
toàn có thể kiểm soát về số lượng, và việc 
thực hiện tương tác hai chiều trong chương 
trình marketing, truyền thông là hoàn toàn 
có thể làm tốt hơn các doanh nghiệp hoạt 
động trên thị trường người tiêu dùng.

Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng 
thương hiệu mạnh cho các doanh nghiệp 
logistics trở thành một việc làm có ý nghĩa 
quan trọng, có vai trò và tác động lớn đối 
với sự phát triển của nền kinh tế.
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1. Overview of fi nancial security

Under the infl uence of globalization 
and fi nancial liberalization, countries 
are facing increasing fi nancial risks and 
fi nancial crisis has become a major threat 
to the world economic security. Therefore, 
enhance fi nancial security, improve 
and reform the fi nancial supervision 
institutions, establish the necessary 
response mechanisms, fl exible risk-
prevention mechanisms, and strengthen 
coordination and cooperation with 
international community in the fi nancial 
sector, has become the main content of 
fi nancial security.

The fi nancial market includes many 
types of markets in which it is especially 
important to ensure the operation of the 

money market and banking, the stock 
market and the insurance market to be 
stable, safe and developed. It has the 
ability to prevent crises and will provide 
the main foundation for fi nancial security 
for fi nancial markets. It has the ability to 
prevent crises and will provide the main 
foundation for fi nancial security for 
fi nancial markets. The money market and 
the bank, the stock market, the insurance 
market have a close relationship with 
each other. Ensuring fi nancial security 
for one market will positively impact 
the security of another market and vice 
versa. Failure to ensure fi nancial security 
for one market will cause negative 
impacts on other markets and negatively 
aff ect the performance of both fi nancial 
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markets in national relationships and in 
some cases. can negatively aff ect the 
fi nancial markets of both the region and 
the world.

Criteria to ensure fi nancial security 
for the monetary and banking markets 
includes: Minimum capital safety criteria 
for the organization and the whole system, 
and credit limit indicators; solvency 
ratio; limit on capital contribution to buy 
shares; rate of credit extension in total 
mobilized capital; the maximum limit 
on the percentage of overdue debts; rate 
of profi t earned; the indicators to assess 
the tolerance level of each organization 
participating in the market and the whole 
system to avoid the impacts of crises.

Below are some common types of 
fi nancial crisis: Banking Crisis; National 
Debt Crisis; Monetary Crisis; Crisis of 
Security market; Crisis of Balance of 
payment; Crisis of current Account; Crisis 
of capital Account; Crisis of Liquidity; 
Crisis of Government Budget.

The four factors that ensure 
fi nancial security for the fi nancial market 
are stability, safety, development and 
resilience to the impact of crises. The 
component market that makes up the 
fi nancial market is also guaranteed by 
four general determinants as the fi nancial 
market. These are the stability, safety, 
development and crisis resistance of the 
money and banking markets, the stock 
market, and the insurance market. In 
addition, the factors that strongly aff ect the 
fi nancial markets are the eff ect of public 
debt in such a way that meets the anti-
money laundering standards of countries 
and fi nancial institutions.

2. Assess the current fi nancial 
security situation in Vietnam in 
international integration

Vietnam has formed a banking 
system from a subsidized banking system, 
in which the State Bank plays the role 
of the Central Bank, the Bank of the 
Government and the system of credit 
institutions includes: commercial banks, 
development banks, cooperative banks, 
non-bank fi nancial institutions, foreign 
banks, foreign bank branches in Vietnam 
and more than 1,100 people’s credit 
funds. These are particularly important 
prerequisites in the development of the 
money market and banks in Vietnam.

The current scale of the banking and 
money market is quite large for the entire 
economy, so it is important to ensure 
fi nancial security for the money market 
and banking operations in Vietnam, 
that means to ensure the stability, safety 
and development for the vital market to 
stabilize and develop the economy.

The nature of the problem of 
bad debts in the banking industry is a 
particularly important topic and task 
that the Government, the branches 
of all levels must handle. If it is 
not well handled, it will cause very 
bad consequences for the economy, 
threatening the security of the fi nancial 
markets. According to the report of the 
credit institution, the bad debt recorded 
on the balance sheet by April 2013 was 
136 trillion VND, accounting for 4.7% 
of the total outstanding credit. As of the 
end of December 2012, the outstanding 
loans of the State Bank to credit 
institutions was about 130 trillion VND.
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Over the past years, the monetary 
and banking markets of Vietnam have 
not had high stability due to the adverse 
eff ects of the global macro economy 
and the internal Vietnamese economy. If 
taking into account the suffi  cient factors 
to ensure fi nancial security for the money 
market and banks in Vietnam over the 
years as stability, safety, development and 
resisting external crises or from within 
the economy, these factors are fragile 
and unstable. Infl ation in 2011 increased 
highly (18.6%), to 2012, it suddenly 
dropped to (6.81%).

Thus, in order to promptly solve 
the fi nancial insecurity of the current 
fi nancial market in Vietnam, it is to fi nd 
out the main cause of bad debt, draw out 
lessons from this practice and fi nd well-
handled solutions to avoid a heavy crisis 
for the money and banking markets, a 
particularly important component of the 
fi nancial market.

+ Group of causes from the domestic 
and international economic environment: 
unstable macroeconomic, domestic and 
international conditions as economic 
stimulus, infl ation control, global 
economic crisis, especially in European 
region which is fl ooded with public debt 
crisis. Huge outstanding debt in capital 
construction leads to many unfi nished, 
long-term works, low investment 
effi  ciency, total outstanding capital 
construction debt up to now is about 100 
trillion VND; production, trading and 
consumption of goods have been diffi  cult, 
and inventories have increased; the stock 
market, the real estate market plummeted 
and prolonged stagnation ... 

+ Group of causes from the credit 
institutions: the governance capacity 
of credit institutions still exists many 
shortcomings compared to the scale and 
credit growth rate and the level of risks, 
the violation of legal regulations on 
credit extension and safety of banking 
operations have led to an increase in bad 
debt in many credit institutions, weak 
capacity, professional qualifi cations and 
ethics of some bank offi  cers, even at the 
highest leader.

+ Group of causes from customers: 
borrowers from credit institutions have 
an unhealthy fi nancial situation, business 
losses, use loans for wrong purposes, 
ineff ective investment plans; enterprises, 
especially state-owned enterprises, still 
have many limitations in competitiveness, 
low business effi  ciency, slow consolidation, 
innovation, weak fi nancial capacity, small 
equity, mainly relying on loans from banks, 
so the ability to cope with changes in 
business environment is weak. 

+ Group of causes from 
mechanisms and policies: for many 
years, macroeconomic policies, including 
monetary policy, still have many 
inconsistencies and instability due to the 
pursuit of economic growth and infl ation, 
macroeconomic stability, the institutional 
framework of the State Bank, especially 
management policies, safety regulations 
on investment and inadequate credit 
activities, the establishment of bad debt 
classifi cation was not synchronous and 
not drastically directed, the legal system 
still has shortcomings, especially in the 
areas of planning, land management, 
bankruptcy, business dissolution, the 
mechanism of recovery production and 
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development strategies of ministries, 
branches and localities are still inadequate. 

+ Group of causes from inspection 
and supervision: the eff ectiveness of 
inspection and supervision is still limited 
from the inspection system of the Banking 
Inspection and Supervision Agency as 
well as the inspection and supervision 
of branches in provinces and cities. 
Inspection, supervision and management 
of ministries are also inadequate. Thus, it 
can be affi  rmed that the current Vietnamese 
banking and currency market has been 
facing many diffi  culties, fi nancial security 
is not guaranteed, all factors of fi nancial 
security are: stability, Safety and strength 
as being able to withstand a crisis are in 
danger of being broken.

Group of causes from inspection 
and supervision: the eff ectiveness of 
inspection and supervision is still limited 
from the inspection system of the Banking 
Inspection and Supervision Agency 
and the inspection and supervision 
of branches in provinces and cities. 
Inspection, supervision and management 
of ministries are also inadequate. 
Thus, it can be affi  rmed that the current 
Vietnamese banking and currency market 
is facing many diffi  culties, fi nancial 
security is not guaranteed, all elements of 
fi nancial security such as stability, safety, 
and strength in dealing with crisis are in 
danger of being broken.

The monetary and banking markets 
in Vietnam are not operating at a stable 
level, with low safety and diffi  cult 
development which are likely to fall 
into crisis due to rising overdue debts of 
commercial banks.

3. Some recommendations to 
ensure fi nancial security in Vietnam

In Decision No. 450 / QD-TTg of 
2012 on the approval of a fi nancial strategy 
to 2020, with the overall objectives are: 
“Building a healthy national fi nancial 
system, ensuring fi nancial security, 
stabilizing the macro-economy, fi nance 
and monetary, creating conditions to 
promote economic growth associated 
with growth model innovation and 
economic restructuring, well solve social 
security problems; mobilizing, managing, 
distributing and using fi nancial resources 
in the society in an eff ective, equitable, 
synchronous and comprehensive manner 
to ensure the eff ectiveness and effi  ciency 
of fi nancial management and supervision. 
The specifi c solutions to ensure the 
security of Vietnam’s fi nancial market 
are to ensure fi nancial security for the 
money and banking markets, the stock 
market and the insurance market, and 
strengthen national debt safety, fi nd out 
solutions to improve the eff ectiveness of 
money laundering prevention and combat 
to ensure fi nancial security of Vietnam 
in terms of international economic 
integration. 

In order to avoid hurting the 
economy, making the fi nancial and 
banking system more and more effi  cient, 
reducing risks, and operating safely and 
eff ectively, the fi nancial market needs to 
build solutions and measures to ensure 
fi nancial security for fi nancial market 
operations. They are:

+ Some solutions to ensure security 
for the money market and banks in Vietnam 
are as follows: building and issuing a stable 
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monetary policy; formulating and enforcing 
safety policies in the operations of credit 
institutions; improving the eff ectiveness 
of the inspection and supervision of credit 
institutions; to strengthen risk management 
in credit institutions’ operations; handling 
irregular problems in the operations of 
credit institutions; bad debt settlement 
ensures that by 2015, bad debts of the 
whole Vietnamese credit institutions will 
be below 5%, preventing and combating 
crimes in credit institutions; to build link 
solutions; building and implementing 
to improve the stability and safety of the 
interbank market, the market between the 
credit institution and the central bank; 
managing and monitoring the portfolios of 
credit institutions.

+ Strengthen fi nancial security 
solutions for the stock market such as: building 
and implementing macro policies to stabilize 
and develop; formulating, promulgating and 
supervising the implementation of the laws 
on securities and Vietnam’s securities market; 
solutions for stability and development, 
subjects participating in the stock market; 
major solutions to developing stock market 
surveillance system; transparent solutions to 
control information related to stock market; 
solutions to increase quality goods for the 
stock market ...

+ Strengthen solutions to ensure 
fi nancial security for the public debt 
market of the Government such as: 
enhancing effi  ciency of public investment; 
increasing control over public debt 
growth; revenue improvement; increasing 
foreign exchange reserves to increase 
debt repayment capacity of the economy; 
developing debt repayment plan; publicity 
and transparency to control public debt.

+ Improve the eff ectiveness of 
money laundering prevention and combat 
activities in the context of increasingly 
deep integration into the world economy, 
that is: perfecting legal basis to meet 
domestic and national requirements. 
sacrifi ce; perfecting and improving the 
operational effi  ciency of organizations 
mainly implementing the function of 
money laundering prevention and combat; 
strengthening domestic cooperation 
among ministries, branches and related 
agencies on money laundering prevention 
and combat; strengthening international 
cooperation on prevention of money 
laundering, prevention of global crime.

Synchronous solutions on fi nancial 
security for Vietnam’s fi nancial market 
should be implemented to meet both quality 
and quantity, ensure the interconnection 
of diff erent types of markets, and create 
unifi ed activities in fi nancial market.
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Tóm tắt: Đảm bảo an ninh tài chính ngày càng trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi 
quốc gia và toàn cầu trong xu thế ngày càng tự do thương mại, tự do lưu chuyển các dòng 
vốn. Thị trường tài chính phát triển qua các năm đã góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, Việt Nam có hệ thống tài chính, kinh tế 
còn nhỏ bé nên dễ bị tổn thương khi có các tác động của khủng hoảng tài chính, kinh tế của 
thế giới và những khó khăn từ nội tại nền kinh tế. Bài viết tập trung nghiên cứu về an ninh tài 
chính tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để giữ ổn định thị trường tài chính trong quá 
trình hội nhập quốc tế.

Tứ khóa: An ninh tài chính; Hội nhập quốc tế; Việt Nam.

* Viện Kinh tế và Quản lý – Đại học Bách Khoa Hà Nội 

1. Tổng quan về an ninh tài chính

Dưới tác động ảnh hưởng của xu thế 
toàn cầu hóa và tự do hóa tài chính các 
quốc gia đối mặt với rủi ro tài chính ngày 
càng lớn và khủng hoảng tài chính đã trở 
thành mối đe dọa chủ yếu đến anh ninh 
kinh tế thế giới. Chính vì vậy, tăng cường 
an ninh tài chính, hoàn thiện và cải cách 
thể chế giám sát và tài chính, thiết lập cơ 
chế ứng phó cần thiết, cơ chế ngăn chặn 
rủi ro linh hoạt, tăng cường phối hợp và 
hợp tác với cộng đồng quốc tế trong lĩnh 
vực tài chính, đã trở thành nội dung chính 
của an ninh tài chính.

Thị trường tài chính bao gồm nhiều 
loại thị trường cùng hoạt động, trong đó, 
đặc biệt quan trọng là hoạt động của thị 

trường tiền tệ và ngân hàng, thị trường 
chứng khoán, thị trường bảo hiểm hoạt 
động ổn định, an toàn, phát triển và nó có 
khả năng ngăn chặn khủng hoảng sẽ tạo 
tiền đề chủ yếu cho đảm bảo an ninh tài 
chính cho thị trường tài chính. Thị trường 
tiền tệ và ngân hàng, thị trường chứng 
khoán, thị trường bảo hiểm có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau, thị trường này hoạt 
động đảm bảo an ninh tài chính sẽ tác động 
tích cực đảm bảo an ninh cho thị trường 
khác và ngược lại, thị trường này không 
đảm bảo an ninh tài chính sẽ tác động tiêu 
cực đến thị trường khác và tác động tiêu 
cực đến hoạt động của cả thị trường tài 
chính trong mối quan hệ quốc gia và trong 
một số trường hợp có thể ảnh hưởng tiêu 
cực đến thị trường tài chính của cả khu 
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vực và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường 
tài chính toàn cầu.

Các chỉ tiêu đảm bảo an ninh tài 
chính cho thị trường tiền tệ và ngân hàng 
bao gồm: Các chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu 
cho tổ chức và cả hệ thống, chỉ tiêu giới hạn 
tín dụng; tỷ lệ về khả năng chi trả; giới hạn 
góp vốn mua cổ phần; tỷ lệ cấp tín dụng 
trong tổng nguồn vốn huy động; giới hạn 
tối đa về tỷ lệ nợ quá hạn; tỷ lệ lợi nhuận 
thu được. Các chỉ tiêu đánh giá mức chịu 
đựng của từng tổ chức tham gia thị trường 
và cả hệ thống để đảm bảo tránh được các 
tác động của các cuộc khủng hoảng.

Một số dạng khủng hoảng tài chính 
phổ biến như: khủng hoảng ngân hàng 
(Banking Crisis); khủng hoảng nợ quốc 
gia (National Debt Crisis); khủng hoảng 
tiền tệ (Monetary Crisis); khủng hoản thị 
trường chứng khoán (Crisis of Security 
market); khủng hoảng cán cân thanh 
toán (Crisis of Balance of payment); 
khủng hoảng cán cân vãng lai (Crisis of 
current Account); khủng hoảng cán cân 
vốn (Crisis of capital Account); khủng 
hoảng khả năng thanh khoản (Crisis of 
Liquidity); khủng hoảng ngân sách (Crisis 
of Government Budget).

Bốn nhân tố đảm bảo an ninh tài 
chính cho thị trường tài chính là tính ổn 
định, tính an toàn, tính phát triển và khả 
năng chống đỡ sự tác động của các cuộc 
khủng hoảng. Trong các thị trường cấu 
phần tạo thành thị trường tài chính cũng 
được đảm bảo bởi bốn nhân tố quyết định 
chung như thị trường tài chính. Đó là tính 
ổn định, tính an toàn, tính phát triển và 
khả năng chống đỡ khủng hoảng của thị 
trường tiền tệ và ngân hàng, thị trường 
chứng khoán, thị trường bảo hiểm. Ngoài 

ra các nhân tố tác động mạnh mẽ đến thị 
trường tài chính đó là ảnh hưởng của nợ 
công, đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, 
chống rửa tiền của các quốc gia, của các 
tổ chức tài chính.

2. Đánh giá thực trạng an ninh tài 
chính tại Việt Nam trong hội nhập quốc 
tế

Việt Nam từ một hệ thống ngân 
hàng theo cơ chế bao cấp đã hình thành 
hệ thống ngân hàng, trong đó Ngân hàng 
Nhà nước đóng vai trò chức năng Ngân 
hàng Trung ương, Ngân hàng của chính 
phủ và hệ thống các tổ chức tín dụng bao 
gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng 
phát triển, ngân hàng hợp tác, các tổ chức 
tài chính phi ngân hàng, ngân hàng nước 
ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
tại Việt Nam và hơn 1.100 quỹ tín dụng 
nhân dân. Đây là những tiền đề đặc biệt 
quan trọng trong quá trình phát triển của 
thị trường tiền tệ và ngân hàng Việt Nam.

Với quy mô hoạt động của thị trường 
tiền tệ và ngân hàng hiện nay là khá lớn 
đối với hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, 
do đó phải đảm bảo an ninh tài chính cho 
hoạt động của thị trường tiền tệ và ngân 
hàng Việt Nam, tức là phải bảo đảm tính 
ổn định, tính an toàn và phát triển cho thị 
trường mang tính sống còn để ổn định và 
phát triển kinh tế. 

Thực chất của vấn đề nợ xấu trong 
ngành ngân hàng đang là chủ đề, nhiệm 
vụ đặc biệt quan trọng mà Chính phủ, 
các ngành, các cấp, phải tập trung xử lý. 
Nếu không xử lý tốt sẽ gây hậu quả rất 
xấu cho nền kinh tế, đe dọa an ninh của 
thị trường tài chính. Theo báo cáo của tổ 
chức tín dụng, nợ xấu hạch toán nội bảng 
đến tháng 4/2013 là 136 ngàn tỷ Việt Nam 
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đồng, chiếm 4,7% so với tổng dư nợ tín 
dụng. Tính đến cuối tháng 12 năm 2012, 
dư nợ cho vay của Ngân hàng Nhà nước 
đến các tổ chức tín dụng khoảng 130 ngàn 
tỷ Việt Nam đồng. 

Trong những năm qua thị trường 
tiền tệ và ngân hàng Việt Nam hoạt động 
chưa có tính ổn định cao do tác động của 
các yếu tố bất lợi của kinh tế vĩ mô toàn 
cầu và của nội tại nền kinh tế Việt Nam. 
Nếu tính đầy đủ các yếu tố để đảm bảo 
an ninh tài chính cho thị trường tiền tệ và 
ngân hàng Việt Nam những năm qua, đó 
là yếu tố ổn định, an toàn, phát triển và 
chống đỡ được các cuộc khủng hoảng từ 
bên ngoài hoặc từ trong nội tại nền kinh tế 
thì các yêu tố này đều mong manh, thiếu 
vững chắc. Lạm phát năm 2011 tăng cao 
(18,6%); sang năm 2012, đột ngột giảm 
xuống còn (6,81%).

Như vậy, để giải quyết kịp thời khả 
năng mất an ninh tài chính của thị trường 
tài chính của Việt Nam hiện nay là tìm ra 
nguyên nhân chính của nợ xấu và có bài 
học rút ra từ thực tiễn này và biện pháp 
xử lý tốt để tránh khỏi khủng hoảng nặng 
nề cho thị trường tiền tệ và ngân hàng, 
một cấu phần đặc biệt quan trọng của thị 
trường tài chính.

+ Nhóm nguyên nhân từ môi trường 
kinh tế trong nước và quốc tế: điều kiện 
kinh tế vĩ mô, trong nước và quốc tế 
không ổn định, như chính sách kích thích 
kinh tế, điều hành lạm phát, khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khu vực Châu 
Âu, đang tràn ngập trong khủng hoảng 
nợ công. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản 
lớn dẫn đến nhiều công trình thi công dở 
dang, kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp, tổng 
nợ đọng xây dựng cơ bản đến nay khoảng 

100 ngàn tỷ Việt Nam đồng; sản xuất, kinh 
doanh, tiêu thụ hàng hóa khó khăn, hàng 
tồn kho tăng cao; thị trường chứng khoán, 
thị trường bất động sản sụt giảm mạnh và 
trì trệ kéo dài…

+ Nhóm nguyên nhân từ phía các tổ 
chức tín dụng: năng lực quản trị của các 
tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập so với 
quy mô va tốc độ tăng trưởng tín dụng và 
mức độ rủi ro, vi phạm quy định pháp luật 
về hoạt động cấp tín dụng và an toàn hoạt 
động ngân hàng dẫn đến nợ xấu hơn ở 
nhiều tổ chức tín dụng, năng lực, trình độ 
chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của 
một số cán bộ ngân hàng yếu kém, kể cả ở 
cấp lãnh đạo cao nhất.

+ Nhóm nguyên nhân từ phía khách 
hàng: khách hàng vay vốn tổ chức tín 
dụng có tình hình tài chính kém lành 
mạnh, kinh doanh thua lỗ, sử dụng vốn 
vay sai mục đích, phương án đầu tư kém 
hiệu quả, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế về 
năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh 
thấp, chậm được củng cố, đổi mới, khả 
năng tài chính yếu kém, vốn chủ sở hữu 
nhỏ, chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng, 
do đó ứng phó với thay đổi môi trường 
kinh doanh yếu.

+ Nhóm nguyên nhân từ cơ chế, 
chính sách: trong nhiều năm các chính 
sách kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách 
tiền tệ còn nhiều điểm chưa nhất quán, 
thiếu ổn định do phải theo đuổi giữa mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, khuôn khổ thể chế của 
Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là chính 
sách quản lý, quy chế an toàn và quy định 
về hoạt động đầu tư, tín dụng còn bấp cập, 
cơ chế trích lập phân loại nợ xấu chưa 
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đồng bộ và chưa chỉ đạo làm quyết liệt, hệ 
thống pháp luật còn bất cập, nhất là trong 
lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, phá 
sản, giải thể doanh nghiệp, cơ chế thu hồi 
tài sản, chiến lược phát triển của các bộ, 
ngành, địa phương còn nhiều bất cập.

+ Nhóm nguyên nhân từ thanh tra, 
giám sát: hiệu quả công tác thanh tra, 
giám sát còn hạn chế từ hệ thống thanh 
tra của Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân 
hàng và thanh tra giám sát các chi nhánh 
tỉnh, thành phố. Công tác thanh tra, giám 
sát, quản lý của các bộ ngành cũng còn 
nhiều bất cập. Như vậy, có thể khẳng định 
rằng thị trường tiền tệ và ngân hàng Việt 
Nam hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, an 
ninh tài chính không được đảm bảo, tất cả 
các yếu tố của an ninh tài chính là: tính ổn 
định, an toàn, vững mạnh như khả năng 
chống đỡ với khủng hoảng đều có nguy 
cơ bị phá vỡ.

Thị trường tiền tệ và ngân hàng Việt 
Nam hoạt động về cơ bản ổn định chưa 
cao, an toàn ở mức thấp và phát triển khó 
khăn, có khả năng lâm vào khủng hoảng 
do nợ quá hạn của các ngân hàng thương 
mại tăng cao.

3. Một số khuyến nghị đảm bảo an 
ninh tài chính tại Việt Nam 

Tại quyết định số 450/QĐ-TTg năm 
2012 về việc phê duyệt chiến lược tài chính 
đến năm 2020, với các mục tiêu tổng quát 
là: “Xây dựng nền tài chính quốc gia lành 
mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, 
ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ, tạo 
điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn 
với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái 
cấu trúc nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn 
đề an sinh xã hội; huy động, quản lý phân 
phối và sử dụng các nguồn lực tài chính 

trong xã hội, hiệu quả, công bằng, cải cách 
hành chính đồng bộ, toàn diện đảm bảo 
tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản 
lý giám sát tài chính”. Các giải pháp cụ thể 
đảm bảo an ninh cho thị trường tài chính 
Việt Nam là đảm bảo an ninh tài chính cho 
thị trường tiền tệ và ngân hàng, thị trường 
chứng khoán và thị trường bảo hiểm, tăng 
cường an toàn của nợ quốc gia, các giải 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, 
chống rửa tiền nhằm đảm bảo an ninh tài 
chính của Việt Nam trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế.

Để tránh tổn thương cho nền kinh 
tế, tạo cho hệ thống tài chính, ngân hàng, 
hoạt động ngày càng hiệu quả, hạn chế rủi 
ro, thị trường tài chính hoạt động an toàn, 
hiệu quả, Việt Nam cần xây dựng các giải 
pháp đảm bảo an ninh tài chính cho hoạt 
động của thị trường tài chính:

+ Đó là các giải pháp đảm bảo an 
ninh cho thị trường tiền tệ và ngân hàng 
Việt Nam: xây dựng, ban hành chính sách 
tiền tệ ổn định; xây dựng và thực thi chính 
sách an toàn trong hoạt động của các tổ 
chức tín dụng; nâng cao hiệu quả công tác 
thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng; 
tăng cường quản lý rủi ro trong các hoạt 
động của tổ chức tín dụng; xử lý sự cố 
bất thường trong hoạt động của tổ chức 
tín dụng; xử lý nợ xấu đảm bảo đến năm 
2015 nợ xấu toàn tổ chức tín dụng Việt 
Nam về mức dưới 5%;phòng ngừa và đấu 
tranh chống tội phạm trong các tổ chức 
tín dụng; xây dựng các giải pháp liên kết; 
xây dựng và thực thi nâng cao tính ổn định 
và an toàn trong hoạt động của thị trường 
liên ngân hàng, thị trường giữa tổ chức tín 
dụng và ngân hàng trung ương; quản lý, 
giám sát các danh mục đầu tư của tổ chức 
tín dụng.
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+ Tăng cường các giải pháp an ninh 
tài chính cho thị trường chứng khoán như: 
xây dựng và thực thi chính sách vĩ mô ổn 
định và phát triển; xây dựng, ban hành 
và giám sát thực thi các quy định pháp 
luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán Việt Nam; các giải pháp ổn định và 
phát triển, các chủ thể tham gia thị trường 
chứng khoán; các giải pháp chủ yếu phát 
triển hệ thống giám sát thị trường chứng 
khoán; các giải pháp minh bạch, kiểm soát 
thông tin liên quan đến thị trường chứng 
khoán; các giải pháp tăng hàng hoá có 
chất lượng cho thị trường chứng khoán…

+ Tăng cường các giải pháp đảm bảo 
an ninh tài chính cho thị trường nợ công 
của chính phủ như các giải pháp: tăng 
cường hiệu quả đầu tư công; tăng cường 
kiểm soát tốc độ tăng nợ công; cải thiện 
nguồn thu; nâng dự trữ ngoại hối để tăng 
khả năng trả nợ của nền kinh tế; xây dựng 
kế hoạch trả nợ; công khai, minh bạch để 
kiểm soát nợ công.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động 
phòng, chống rửa tiền, phòng chống tội 
phạm trong điều kiện hội nhập ngày càng 
sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đó là: 
Hoàn thiện cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu 
trong nước và quốc tế; hoàn thiện và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chủ 

yếu thực hiện chức năng phòng, chống rửa 
tiền; tăng cường hợp tác trong nước giữa 
các bộ, ngành, các cơ quan liên quan về 
phòng, chống rửa tiền; tăng cường hợp tác 
quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, 
chống tội phạm toàn cầu.

Các giải pháp đồng bộ về an ninh 
tài chính cho thị trường tài chính Việt 
Nam cần được tiến hành để đáp ứng cả 
về mặt chất lượng và số lượng, đảm bảo 
tính liên kết của các loại thị trường tạo cho 
thị trường hoạt động thống nhất trong thị 
trường tài chính.
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1. Offi  ce culture

The concept of offi  ce culture in each 
historical era, each political regime, each 
diff erent country has diff erent conceptions. 
In today’s world, people talk a lot about 
organizational culture. Organizational 
culture is refl ected in the values, beliefs 
and expectations of the members of the 
organization in which all activities comply 
with traditional standards and habits are 
capable of carrying unique identity that all 
members of the organization voluntarily 
adhere to. Organizational culture helps 
us see the diff erences between diff erent 
organizations. Offi  ce culture is explored 
and explained on the same meanings with 
organizational culture, taking into account 
the specifi c characteristics of the offi  ce.

The search dictionary on state 
management and local management of the 

Russian Federation of Civil Service, the 
concept of offi  ce culture (or offi  ce culture) 
is conceived as: A set of orientations and 
values, standards created by traditions or 
habits, specifi c characteristics of public 
service activities in state agencies, refl ected 
in the objectives of the organization, 
people’s views, attitudes towards work, 
and manners. handling confl icts….

“Offi  ce culture” is explained by 
researchers according to diff erent broad 
and narrow concepts as follows:

According to the author Tran 
Hoang, offi  ce culture is synonymous with 
the communication and behavior culture 
in the offi  ce: Offi  ce culture is understood 
as the rules and behavioral standards of 
offi  cials and civil servants together and 
with subjects communicating of citizens, 
in order to maximize the capacity of the 
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people involved in communication to 
achieve the highest effi  ciency at work.

Associate Professor, Dr. Vu Thi 
Phung gave the concept: Offi  ce culture is 
a combination of tangible and intangible 
values, including awareness level, 
organizational methods, management, 
environment-landscape, means of work, 
professional ethics and behavioral 
communication style of civil servants to 
build a civilized, polite offi  ce, operating 
eff ectively and in compliance with the law.

Associate Professor, Dr. Nguyen 
Dang Dung introduced the concept of 
offi  ce culture which is understood as: 
All the values that create the order and 
the effi  ciency of the agency’s operation, 
including physical cultural values 
(facilities, working environment at the 
offi  ce, clothes, costumes, badges of civil 
servants working at the offi  ce ...) and 
intangible culture (behavioral culture, 
communication, leadership culture, culture 
of listening and answering the phone).

In the Regulation on offi  ce culture 
at state administrative agencies issued by 
the Prime Minister together with Decision 
No. 129/2007 / QD-TTg, the offi  ce culture 
includes the elements specifi ed in the 
Regulation. institutions, such as: uniforms, 
communication and behavior of cadres, 
civil servants and public employees when 
performing their duties and issues of offi  ce 
placement in state administrative agencies.

This Regulation also outlines the 
principles and purposes of implementing 
offi  ce culture, specifi cally:

- In principle: The implementation 
of offi  ce culture complies with the 
following principles:

1. Being consistent with the national 
cultural traditions and identity and socio-
economic conditions;

2. In accordance with the orientation 
of building a contingent of professional 
and modern cadres, civil servants and 
public employees;

3. Compliance with the provisions 
of law and the administrative reform 
purposes and requirements, the policy of 
modernization of the state administration”.

- About the purpose: The 
implementation of the offi  ce culture aims to:

1. Ensuring the solemnity and 
effi  ciency of the operation of State 
administrative agencies;

2. To build standard behavioral 
styles of cadres, civil servants and public 
employees in public service activities, 
towards the goal of building a contingent 
of cadres, civil servants and public 
employees with good ethical qualities, 
complete excellent assignments”.

It can be seen that, in each 
approach, researchers have given their 
own conceptions about offi  ce culture. 
The offi  ce culture is seen here as a form 
of the organizational culture of the public 
agencies responsible for implementing 
the tasks of social organization and 
management associated with the functions, 
powers and duties that the State has. and 
people entrusted.

It can be seen that, at each 
approach, researchers have given their 
own conceptions about offi  ce culture. 
The offi  ce culture is seen here as a form 
of the organizational culture of the public 
agencies responsible for implementing 
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the tasks of social organization and 
management associated with the 
functions, powers and duties that the State 
and people entrusted.

Thus, offi  ce culture is cultural 
activities of state agencies that take 
place according to a system of certain 
values and standards in order to link and 
organize cadres, civil servants and public 
employees towards Implement certain 
goals and tasks in certain ways to create 
a unique identity that refl ects the vitality 
and creativity of each offi  ce.

2. Factors that make up the offi  ce 
culture

Firstly, the offi  ce cultural value system

Value is a sociological term, 
explained by the American anthropologist 
C. Kluckhohn, recorded in a sociological 
dictionary published in Germany as 
follows: “value is hidden or revealing 
individual or group desires. These 
concepts govern the choice of modes, 
means and objectives of action”.

That means: value is sublime, 
representing what is considered the best, 
making everyone desire and wish to achieve. 
Thanks to the value system, people can 
distinguish good - evil, right - wrong, good - 
bad. In the value system, not all elements are 
equally important, but there is the main, the 
secondary, the derivative. Key values play a 
leading role, ie value orientation. Orientation 
values have the ability to connect, dominate 
other values, and create spiritual motivation 
for a society.

Administrative offi  ces that want to 
achieve their operational goals need to defi ne 
their own values. That is the social ideal of 

the community. It belongs to the category 
of ethical values, expressed in the form 
of responsibility for common aff airs, not 
embezzlement and wastefulness of public 
property, not trying to harm colleagues to 
progress, not jealousy on others for interests. 
In the offi  ce, all members must together build 
a healthy spiritual atmosphere, embrace 
each other’ s love, respect each other’ s 
abilities, and work together. Orientation 
value also manifests as the “motto” of a 
certain industry.

Second, the behavioral standards of 
the offi  ce culture

Standards of behavior of workplace 
culture are specifi c rules and ways that 
specify how members in the offi  ce should 
behave in specifi c situations to match 
the cultural values of the public selected 
department.

The standards of conduct make the 
discipline of the community of people, 
showing the civilized level of the offi  ce. 
The offi  ce is the place where regular 
relationships between people and people 
inside and outside the offi  ce take place. 
These are very diverse and complex 
relationships:

+ Relationship between superiors 
and subordinates (such as the relationship 
between leaders and employees);

+ Relationship between members 
and members in the offi  ce - or colleagues 
in the offi  ce (eg relationship between 
leaders and leaders, between employees 
and employees);

+ Relationship between offi  ce 
organizations and citizens (eg relations 
between offi  cials, civil servants and people) ...
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These relationships are expressed 
through the attitude and behavior, 
communication of civil servants with 
people related to public activities. Through 
these relationships, public offi  cials at the 
workplace reveal their nature because 
human nature is often revealed in the 
communication process.

Third, organizational structure and 
operational mechanism of the offi  ce

This group of factors ensures optimal 
effi  ciency for human activities, in order to 
improve and continuously improve the 
quality and effi  ciency of operations in the 
workplace.

Organizational apparatus of the offi  ce

Any agency, offi  ce or organization 
that wants to operate must build a working 
apparatus. Building up the quality and 
effi  ciency of the working apparatus is the 
measure of the educational level at that 
offi  ce. The measure of that offi  ce culture 
is manifested in such aspects as: what 
principles must the building organizational 
apparatus of the offi  ce follow? What is the 
purpose of construction? What are the 
duties and authority of the offi  ce?

Human resource organization in 
the offi  ce

Human resource organization is 
also a part to evaluate the cultural level 
of the offi  ce, because a company wants 
to operate not only with organizational 
structure but also with specifi c people 
working in it. How to organize personnel at 
the workplace is identifi ed through factors 
such as: how is the recruitment job? How 
to divide work design to determine the 
specifi c tasks and responsibilities of the 

recruited cadres and civil servants? How 
to assign work properly? … 

Develop working rules and regulations

Regulation is a document designed 
to specify the rights and obligations of 
those holding positions to do, working 
relationship in the offi  ce when handling 
a certain job; responsibilities of each 
offi  cer, each department in the offi  ce; 
a coordinated way to work eff ectively; 
criteria to evaluate work ...

The reality shows that, in well-
built statutory offi  ces, that is, there are 
specifi c regulations in accordance with 
reality, with the assigned authority, there, 
the operational objective will be achieved 
smoothly. In contrast, in offi  ces that do 
not have rules or regulations built through 
loudspeaker, there is always diffi  culty in 
organizing and operating the work.

When there is a good regulation, each 
offi  cer and civil servant in the offi  ce will 
clearly defi ne the content of their work, the 
responsibilities and requirements for the 
job and for themselves to strive to perform 
well. Since then, the offi  ce culture in that 
offi  ce will be enhanced.

Fourth, the technical facilities to 
serve activities and outward forms of 
offi  ce culture

About technical facilities

The workplace setting is created 
by the layout of the workplace, the 
environment and the equipment used at 
the offi  ce. The working scene along with 
resting and entertainment conditions 
always aff ects the physical condition, 
psychology and labor performance of 
cadres and civil servants. If the workplace 
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is not arranged properly and the working 
facilities are inadequate, labor productivity 
will surely decrease, staff  will quickly 
become tired and discouraged with 
work, lack of attachment to the offi  ce. . 
Therefore, when it comes to offi  ce culture, 
one of the important factors that need to 
be considered is creating a favorable and 
reasonable working environment.

Factors that create a favorable working 
environment at workplaces can include:

+ Having an area suitable for the 
work requirements and the working rooms 
are arranged reasonably;

+ Having a non-polluted environment 
to ensure the health of cadres and civil 
servants;

+ There is enough light for the offi  ce;

+ There are adequate working 
facilities and work requirements.

The working divisions in the offi  ce 
need to be arranged scientifi cally to 
create good working condition for staff . 
If the offi  ce is not arranged properly, 
labor productivity in the offi  ce will be 
limited. For example: if the focal points 
in the agency are still closely related but 
located in far-away places, traveling is 
not convenient, the transfer of documents, 
work exchange will be hindered and thus 
making it diffi  cult to check or steer when 
needed. In addition, the unreasonable 
arrangement of the working rooms or too 
cramped will create unavoidable collisions 
caused by walking during the working 
process. The working environment will 
therefore become more stressful.

Working facilities is always an 
important factor to complete all work in 

the workplace and helps cadres and civil 
servants improve their labor productivity. 
The adequate and reasonable working 
facilities not only help the work be 
carried out smoothly but also contribute to 
maintaining the health of cadres and civil 
servants, against fatigue in daily work. 
Therefore, the general requirement is:

+ Suitable for each type of work. All 
means, regardless of manual or modern, 
must be used eff ectively to help reduce 
hard labor in offi  ces and fi ght occupational 
diseases.

+ Contribute to creating a cultural 
environment for the offi  ce. According to 
this requirement, the working facilities must 
not only be convenient but also aesthetic and 
arranged in a harmonious way.

+ Savings. The means of work 
do not determine the quality of work 
in the workplace. It is necessary to 
avoid ostentation and waste, to improve 
the productivity of equipment in each 
department as well as the whole offi  ce.

+ Constantly innovating and 
modernizing offi  ce equipment. Outdated 
equipment must be replaced promptly.

About the outward appearance of 
offi  ce culture

The administrative offi  ce is a place 
of communication with the people, a place 
to organize common work to serve the 
people, a visible image of the government 
and state agencies in their operational 
process. The appearance of offi  ce culture 
includes symbolic elements such as: 
regulations on National Flag, National 
Emblem, National Emblem; reception 
rituals; the problem of offi  ce attire.
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Costumes are the outward 
expression of the national cultural identity, 
an important element of the national 
culture. Costumes express the aesthetic, 
fi ne customs and lifestyle of a nation. 
The cultures of nations and peoples have 
their own identities creating the unique 
characteristics of each culture, in which 
costume culture is the recognizable 
element.

Although offi  ce costumes are 
unique, they cannot separate the aesthetic 
and cultural identity of the nation’s 
clothing. The problem is that the cadres 
and civil servants in the workplace should 
dress politely, conveniently and properly 
express their cultural identity in their 
offi  ces. Looking at his clothes, one can 
tell whether he is a police offi  cer, soldier, 
nurse, doctor or a public offi  cial.

The dress of cadres and civil servants 
at the workplace must be consistent 
with the simple, neat, clean and correct 
traditions of our people. It fully shows the 

attitude of respect for oneself and respect 
for everyone.
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1. Văn hóa công sở

Khái niệm văn hoá công sở ở mỗi 
thời đại lịch sử, mỗi chế độ chính trị, mỗi 
quốc gia khác nhau đều có những quan 
niệm khác nhau. Trên thế giới hiện nay, 
người ta nhắc nhiều đến văn hoá tổ chức. 
Văn hoá tổ chức được thể hiện dưới các 
hệ thống giá trị, niềm tin, sự mong đợi 
của các thành viên trong tổ chức, trong 
đó mọi hoạt động tuân theo những chuẩn 
mực mang tính truyền thống và những 
thói quen có khả năng mang bản sắc 
riêng mà mọi thành viên trong tổ chức 
tuân theo một cách tự nguyện. Văn hoá 
tổ chức giúp chúng ta nhìn thấy được sự 
khác nhau giữa các tổ chức khác nhau. 
Văn hoá công sở được tìm hiểu và giải 
thích trên những nghĩa tương đồng với 
văn hoá tổ chức, có tính đến đặc thù riêng 
của công sở.

Từ điển tra cứu về quản lý nhà nước 
và quản lý địa phương của Học viện Công 
vụ Liên bang Nga, khái niệm văn hoá 
công sở (hay văn hoá cơ quan) được quan 
niệm là: Tập hợp các định hướng và giá 
trị, chuẩn mực do truyền thống hay thói 
quen tạo nên, đặc trưng riêng của hoạt 
động công vụ tại các cơ quan nhà nước, 
thể hiện ở mục tiêu của tổ chức, quan 
điểm, thái độ của con người đối với công 
việc, cách xử lý các xung đột…. 

“Văn hoá công sở” được các nhà 
nghiên cứu giải thích theo quan niệm rộng 
hẹp khác nhau:

 Theo tác giả Trần Hoàng, văn hoá 
công sở đồng nghĩa với văn hoá giao tiếp 
ứng xử trong công sở: Văn hoá công sở 
được hiểu là những quy tắc, các chuẩn 
mực ứng xử của cán bộ, công chức nhà 
nước với nhau và với đối tượng giao tiếp 
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là công dân, nhằm phát huy tối đa năng 
lực của những người tham gia giao tiếp 
để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc 
tại công sở. 

PGS,TS Vũ Thị Phụng đưa ra quan 
niệm: Văn hoá công sở là tổng hoà những 
giá trị hữu hình và vô hình, bao gồm trình 
độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản 
lý, môi trường- cảnh quan, phương tiện 
làm việc, đạo đức nghề nghiệp và phong 
cách giao tiếp ứng xử của cán bộ công 
chức nhằm xây dựng một công sở văn 
minh, lịch sự, hoạt động đúng pháp luật 
và hiệu quả cao. 

PGS,TS Nguyễn Đăng Dung giới 
thiệu khái niệm văn hoá công sở được hiểu 
là: Toàn bộ những giá trị tạo nên nền nếp, 
hiệu quả hoạt động của cơ quan, bao gồm 
những giá trị văn hoá vật thể (cơ sở vật 
chất, môi trường làm việc ở công sở, quần 
áo, trang phục, phù hiệu của công chức làm 
việc tại công sở…) và văn hoá phi vật thể 
(văn hoá ứng xử, giao tiếp, văn hoá lãnh 
đạo, văn hoá nghe và trả lời điện thoại…).

Tại Quy chế Văn hoá công sở tại các 
cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 
số 129/2007/QĐ-TTg, thì văn hoá công sở 
bao gồm các yếu tố được quy định trong 
Quy chế, như: trang phục, giao tiếp và ứng 
xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi 
hành nhiệm vụ và vấn đề bài trí công sở tại 
các cơ quan hành chính nhà nước.

Quy chế này còn nêu những nguyên 
tắc và mục đích thực hiện văn hoá công 
sở, cụ thể:

 - Về nguyên tắc: Việc thực hiện 
văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc 
sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản 
sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế- 
xã hội;

2. Phù hợp với định hướng xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên nghiệp, hiện đại;

3. Phù hợp với các quy định của 
pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách 
hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền 
hành chính nhà nước”. 

- Về mục đích: Việc thực hiện văn 
hoá công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành 
chính nhà nước;

2. Xây dựng phong cách ứng xử 
chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên 
chức trong hoạt động công vụ, hướng tới 
mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Có thể thấy rằng, ở mỗi góc độ tiếp 
cận, các nhà nghiên cứu đã đưa ra những 
quan niệm riêng của mình về văn hóa công 
sở. Văn hoá công sở được nhìn nhận ở đây 
như một dạng của văn hoá tổ chức của các 
cơ quan công quyền chịu trách nhiệm thực 
thi nhiệm vụ tổ chức và quản lý xã hội gắn 
với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ mà 
Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Như vậy, văn hoá công sở là các 
hoạt động mang tính văn hoá của cơ quan 
nhà nước diễn ra theo hệ thống các giá trị 
và chuẩn mực nhất định nhằm liên kết và 
tổ chức các cán bộ, công chức, viên chức 
hướng tới thực hiện những mục tiêu và 
nhiệm vụ nhất định theo những phương thức 
nhất định tạo nên bản sắc riêng phản ánh 
sức sống, sức sáng tạo của mỗi công sở.
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2. Yếu tố cấu thành nên văn hoá 
công sở

Một là, hệ thống giá trị văn hoá 
công sở

Giá trị là một thuật ngữ xã hội học 
do nhà nhân loại học Hoa Kỳ C.Kluckhohn 
giải thích, đã được ghi trong từ điển xã hội 
học xuất bản tại Đức như sau: “giá trị là 
những quan niệm thầm kín hay bộc lộ về 
các điều ao ước riêng của cá nhân hay 
của nhóm. Những quan niệm ấy chi phối 
sự lựa chọn các phương thức, phương tiện 
và mục tiêu của hành động” 

Điều đó có nghĩa: giá trị là cái cao 
cả, đại diện cho những gì được coi là tốt 
đẹp nhất, khiến mọi người đều ao ước và 
mong đạt được. Nhờ có hệ thống giá trị 
mà con người có thể phân biệt được thiện 
- ác, đúng - sai, tốt - xấu. Trong hệ thống 
giá trị, không phải mọi thành tố đều quan 
trọng ngang nhau, mà có cái chính, cái 
phụ, cái phái sinh. Giá trị chính đóng vai 
trò chủ đạo, tức giá trị định hướng. Giá trị 
định hướng có khả năng liên kết, chi phối 
các giá trị khác, tạo nên động lực tinh thần 
cho một xã hội.

Các công sở hành chính muốn đạt 
được mục tiêu hoạt động cần phải xác 
định giá trị định hướng cho mình. Đó là 
lý tưởng xã hội của cộng đồng. Nó thuộc 
phạm trù các giá trị đạo đức, được thể hiện 
dưới dạng trách nhiệm đối với công việc 
chung, không tham ô lãng phí của công, 
không mưu hại đồng nghiệp để tiến thân, 
không ganh đua đố kị chà đạp lên người 
khác vì mưu cầu lợi ích của mình. Trong 
công sở mọi thành viên phải cùng nhau 
xây dựng một bầu không khí tinh thần 
lành mạnh, đùm bọc thương yêu lẫn nhau, 
trân trọng khả năng của nhau, cùng hợp 

tác làm việc. Giá trị định hướng còn biểu 
hiện như “phương châm” hoạt động của 
một ngành nào đó. 

Hai là, chuẩn mực ứng xử của văn 
hoá công sở

Chuẩn mực ứng xử của văn hoá 
công sở là các quy tắc, cách thức cụ thể 
quy định rõ các thành viên trong công sở 
nên ứng xử như thế nào trong các tình 
huống cụ thể để phù hợp với các giá trị 
văn hoá mà công sở đã lựa chọn.

Chuẩn mực ứng xử làm nên kỷ 
cương của cộng đồng người, thể hiện trình 
độ văn minh của công sở. Công sở là nơi 
diễn ra thường xuyên các mối quan hệ 
giữa người và người trong nội bộ và ngoài 
công sở. Đó là các mối quan hệ hết sức đa 
dạng và phức tạp:

+ Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới 
(ví như quan hệ giữa lãnh đạo với nhân 
viên);

+ Quan hệ giữa thành viên và thành 
viên trong công sở- hay quan hệ đồng 
nghiệp trong công sở (ví như quan hệ giữa 
lãnh đạo với lãnh đạo, giữa nhân viên với 
nhân viên);

+ Quan hệ giữa tổ chức công sở với 
công dân (ví như quan hệ giữa cán bộ, 
công chức với người dân) …

Các mối quan hệ này được thể hiện 
qua thái độ và hành vi ứng xử, giao tiếp của 
cán bộ công chức với những người có liên 
quan đến hoạt động công quyền. Thông qua 
những mối quan hệ đó, cán bộ công chức 
nơi công sở bộc lộ bản chất của mình vì 
bản chất con người thường bộc lộ trong quá 
trình giao tiếp. 

Ba là, tổ chức bộ máy và cơ chế 
hoạt động của công sở



50 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

Nhóm yếu tố này bảo đảm hiệu quả 
tối ưu cho các hoạt động thực tiễn của con 
người, nhằm cải thiện và không ngừng 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động nơi công sở. 

Tổ chức bộ máy của công sở

Bất kỳ một cơ quan, công sở, tổ chức 
nào, muốn hoạt động thì đều phải xây dựng 
bộ máy làm việc. Việc xây dựng tổ chức 
bộ máy làm việc có đạt chất lượng và hiệu 
quả đến đâu là thể hiện thước đo trình độ 
văn hoá ở công sở đó. Thước đo trình độ 
văn hoá công sở ấy biểu hiện ở những khía 
cạnh như: việc xây dựng tổ chức bộ máy 
của công sở phải tuân theo những nguyên 
tắc nào? mục đích xây dựng là gì? nhiệm 
vụ và quyền hạn của công sở đó ra sao?

Tổ chức nhân sự trong công sở

Tổ chức nhân sự cũng là một bộ 
phận để đánh giá trình độ văn hoá của công 
sở, bởi lẽ, một công sở muốn hoạt động 
không chỉ có tổ chức bộ máy mà phải có 
những con người cụ thể làm việc trong đó. 
Cách thức tổ chức nhân sự ở công sở được 
nhận biết qua những yếu tố như: công tác 
tuyển dụng ra sao? cách phân chia thiết kế 
công việc như thế nào để xác định nhiệm 
vụ cụ thể và trách nhiệm của cán bộ, công 
chức được tuyển dụng? phân công công 
việc thế nào cho hợp lý?...

Xây dựng các quy định, quy chế 
làm việc

Quy chế là văn bản được xây 
dựng nhằm quy định cụ thể các quyền 
và nghĩa vụ của những người giữ chức 
vụ phải làm, quan hệ làm việc trong 
công sở khi giải quyết một công việc 
nhất định; trách nhiệm của mỗi cán bộ, 
mỗi bộ phận trong công sở; cách thức 

phối hợp để hoạt động có hiệu quả; tiêu 
chuẩn để đánh giá công việc…

Thực tế cho thấy, ở những công sở 
quy chế được xây dựng tốt, nghĩa là có 
các quy định cụ thể phù hợp với thực tế, 
với thẩm quyền được giao, thì ở đó, mục 
tiêu hoạt động sẽ đạt được thuận lợi. Trái 
lại, ở các công sở không có quy chế hoặc 
quy chế xây dựng qua loa, thì ở đó, việc 
tổ chức điều hành công việc luôn gặp khó 
khăn, kém hiệu quả.

Khi đã có quy chế tốt, mỗi cán bộ, 
công chức trong công sở sẽ xác định rõ 
nội dung công việc mình phải làm, trách 
nhiệm và yêu cầu đối với công việc và đối 
với bản thân để phấn đấu thực hiện tốt. Từ 
đó văn hoá công sở ở cơ quan đó sẽ được 
nâng cao hơn.

Bốn là, cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ cho hoạt động và các hình thức ngoại 
hiện của văn hoá công sở

Về cơ sở vật chất kỹ thuật

Về khung cảnh làm việc, do cách 
bố trí nơi làm việc, môi trường và các 
thiết bị được sử dụng tại công sở tạo nên. 
Khung cảnh nơi làm việc cùng với điều 
kiện nghỉ ngơi, giải trí luôn ảnh hưởng 
đến tình trạng thể lực, tâm lý và hiệu suất 
lao động của cán bộ, công chức. Nếu bố 
trí nơi làm việc không hợp lý, các phương 
tiện làm việc không đầy đủ thì chắc chắn 
năng suất lao động sẽ bị giảm sút, cán bộ 
sẽ nhanh chóng mệt mỏi và chán nản với 
công việc, gây ra tình trạng thiếu gắn bó 
với công sở. Bởi vậy, khi đề cập đến văn 
hoá công sở thì một trong những yếu tố 
quan trọng cần được quan tâm là phải tạo 
được một khung cảnh làm vịêc thuận lợi, 
hợp lý.
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Những yếu tố tạo nên khung cảnh 
làm việc thuận lợi tại các công sở có thể 
gồm những nội dung:

+ Có diện tích phù hợp với yêu cầu 
công việc và các phòng làm việc được bố 
trí hợp lý;

+ Có môi trường không bị ô nhiễm để 
đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, công chức;

+ Có đủ ánh sáng cho phòng làm việc;

+ Có các phương tiện làm việc đầy đủ 
và phù hợp với yêu cầu công việc.

Việc bố trí và sắp xếp các bộ phận 
làm việc trong công sở cần khoa học bởi 
đây cũng là cơ sở để tạo điều kiện cho cán 
bộ làm việc tốt. Nếu phòng làm việc bố trí 
không hợp lý thì năng suất lao động trong 
công sở sẽ bị hạn chế. Ví dụ như: nếu các 
đầu mối trong cơ quan vẫn có quan hệ chặt 
chẽ với nhau nhưng lại bố trí ở những nơi 
xa nhau, đi lại không thuận tiện thì việc 
chuyển giao văn bản, trao đổi công việc 
sẽ bị cản trở và do đó sẽ gây khó khăn 
cho kiểm tra, chỉ đạo khi cần thiết. Hơn 
nữa, việc bố trí không hợp lý các phòng 
làm việc hay quá chật chội sẽ tạo ra những 
sự va chạm không tránh khỏi do sự đi 
lại trong quá trình làm việc tạo nên. Môi 
trường làm việc do đó sẽ trở nên căng 
thẳng hơn.

Phương tiện làm việc luôn là một 
yếu tố quan trọng giúp cho mọi công việc 
nơi công sở được hoàn tất và giúp cho 
cán bộ, công chức nâng cao năng suất lao 
động của mình. Phương tiện làm việc đầy 
đủ và hợp lý không chỉ giúp cho công việc 
được tiến hành thuận lợi mà còn góp phần 
giữ gìn sức khoẻ cho cán bộ, công chức, 
chống lại sự mệt mỏi trong công việc hàng 
ngày. Do đó, yêu cầu chung là:

+ Phải thích hợp với từng loại công 
việc. Mọi phương tiện không phân biệt thủ 
công hay hiện đại, đều phải được sử dụng 
một cách có hiệu quả để góp phần giảm 
bớt các lao động nặng nhọc trong các công 
sở, chống các bệnh nghề nghiệp.

+ Phải góp phần tạo ra môi trường 
văn hoá cho công sở. Theo yêu cầu này, 
các phương tiện làm việc không những 
phải tiện lợi mà còn phải có tính thẩm mỹ, 
được bố trí một cách hài hoà.

+ Phải tiết kiệm. Điều này có nghĩa 
là không phải thiết bị nhiều thì công việc 
của công sở luôn luôn tốt. Cần tránh tình 
trạng phô trương, lãng phí, phải chú ý 
nâng cao năng suất sử dụng thiết bị trong 
từng bộ phận cũng như toàn công sở.

+ Phải không ngừng đổi mới và hiện 
đại hoá các thiết bị cho công sở. Các thiết 
bị lạc hậu cần được thay thế kịp thời.

Về các hình thức ngoại hiện của văn 
hoá công sở

Công sở hành chính là nơi giao 
tiếp với dân, nơi tổ chức công việc chung 
phục vụ dân, là hình ảnh nhìn thấy được 
của chính quyền và các cơ quan nhà nước 
trong quy trình hoạt động của mình. Các 
hình thức ngoại hiện của văn hoá công sở 
bao gồm các yếu tố biểu tượng như: quy 
định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc hiệu; 
các nghi thức lễ tân; vấn đề trang phục nơi 
công sở.

Trang phục là biểu hiện bên ngoài 
của bản sắc văn hoá dân tộc, là thành tố 
quan trọng của văn hoá dân tộc. Trang 
phục biểu hiện thẩm mỹ, thuần phong mỹ 
tục và phong cách sống của một dân tộc. 
Nền văn hoá của các quốc gia, dân tộc có 
bản sắc riêng tạo nên tính đặc thù, độc đáo 
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của mỗi nền văn hoá, trong đó văn hoá 
trang phục là yếu tố dễ nhận biết.

 Trang phục nơi công sở tuy mang 
tính đặc thù nhưng cũng không thể tách 
rời tính thẩm mỹ và bản sắc văn hoá trang 
phục của dân tộc. Vấn đề đặt ra là cán bộ, 
công chức nơi công sở cần trang phục như 
thế nào cho lịch sự, thuận tiện và thể hiện 
đúng bản sắc văn hoá ở cơ quan mình. 
Nhìn vào bộ trang phục người ta có thể 
biết được anh là công an, chiến sĩ, y tá, bác 
sĩ hay công chức hành chính nhà nước.

Cách ăn mặc của cán bộ, công chức 
nơi công sở phải phù hợp với truyền thống 
giản dị, gọn gàng, sạch sẽ, đúng đắn của 
nhân dân ta. Nó thể hiện đầy đủ thái độ tôn 
trọng mình và tôn trọng mọi người.
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Abstract: Vietnam and France have a long-standing cultural exchange, especially since 
Vietnam and France established offi  cial diplomatic relations since 1973, Vietnam’s foreign 
culture in diplomatic relations with France has been increasingly developed, especially from 
1989 to present. This is the period when Vietnam overcame the siege and embargo of major 
countries. The article clarifi es the achievements and limitations of this practice in order to 
forecast the prospects of Vietnam’s external cultural development in its relations with France 
in the coming time.

Keywords: Culture, diplomatic relations, Vietnam, France.

* Department of International Cooperation - Ho Chi Minh National Academy of Politics

1. Achievements in developing 
Vietnam’s external culture in relation 
to France

The evolution of Vietnam’s 
external culture in relations with France 
from 1989 to 2019 shows that Vietnam’s 
external culture continues to develop, 
making an important contribution to 
the development of relations between 
Vietnam and France, namely:

First, Vietnam’s external culture in 
relations with France has contributed to 
making the Vietnamese-French cultural 
relations an important part of the foreign 
relations between Vietnam and France. 

Second, France actively and 
eff ectively supports the exchange, 
promotion and development of Vietnamese 
culture in France and French culture in 
Vietnam.

Since the Vietnam Cultural 
Center in France was established (under 
the Agreement on Cultural Centers, 
November 2009) cultural activities 
(music, art, cinema, literature, heritage, 
etc.) was introduced to the French public 
more, from which the traditional values of 
the Vietnamese people were spread more 
to the French people.

Both sides want to continue 
developing Vietnamese culture in France 
as well as French culture in Vietnam. In the 
fi eld of training, the French want to receive 
more Vietnamese students to study in all 
fi elds, especially science - technology. In 
addition, France actively develops cultural 
cooperation with Vietnam on the basis of 
knowledge exchange and dissemination.

The above reality shows that the 
Vietnamese - French cultural relations 
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are increasingly developed. The French 
government gives priority to supporting 
Vietnam’s policy of cultural integration 
with the motto of affi  rming and 
respecting Vietnam’s cultural diversity. 
These achievements have increasingly 
contributed greatly to the development 
of foreign relations between Vietnam and 
France in general and external culture 
of Vietnam in relations with Vietnam - 
France relationship in particular. 

Third, Vietnam’s external culture 
in relations with France has contributed 
to building a good image of Vietnam 
in the international arena, through 
which Vietnam has strengthened its 
comprehensive cooperation with the EU, 
especially in the fi elds of economy, trade, 
culture, education, science and technology, 
especially promoting the development 
of diplomatic relations between Vietnam 
and France to a new height, a strategic 
partnership since 2013.

In the bilateral relationship, “the 
quality and dynamism of cooperation 
between the two countries with very rich, 
comprehensive and eff ective fi elds of 
cooperation, from political, diplomatic, 
economic, security cooperation. national 
defense, cooperation in culture, health, 
science, education - training, law and justice, 
cooperation among localities”. On that 
basis, Vietnam and France signed a series 
of important cooperation documents, such 
as: Financial Protocol for the equipment 
project of Can Tho General Hospital; 
Agreement on the information exchange of 
banking supervision and inspection between 
the State Bank of Vietnam and the French 
safety supervision agency; Memorandum of 
Understanding between the Vietnam Trade 
Promotion Agency and the French Agency 
for International Development of Small and 
Medium Enterprises; etc …

In addition, the relationship between 
Vietnam and France so far is considered 
to be strong in terms of culture, education, 
and now, culture and education are still a 
priority in the bilateral relationship”. Every 
year, France maintains a budget for cultural, 
scientifi c and technical cooperation for 
Vietnam worth about 10 million euros, 
focusing on the fi elds of French language 
teaching and development, human resource 
training in Vietnam at University level ... 
Each year, France grants Vietnam about 
100 graduate scholarships ..., supporting 
the implementation of the training plan 
of 10,000 PhDs from now to 2020 of 
Vietnam”.

2. Restrictions on Vietnam’s 
external cultural development in its 
relations with France

In addition to the above results, 
Vietnam’s external culture in relations 
with France from 1989 to now still has 
certain limitations:

Firstly, Vietnamese cultural foreign 
activities in relations with France are not 
commensurate with the potential of the 
relationship between Vietnam and France.

In fact, “compared to the 
requirements of the integration and 
national development, Vietnam’s foreign 
cultural activities have not yet met the 
requirements of the new situation”. In 
relations with France, foreign cultural 
activities still have certain limitations, 
the number of programs introducing, 
promoting and exchanging Vietnam in 
France, the active annual organization 
abroad is still limited due to tight budgets. 
Therefore, when organizing art groups, 
exhibitions and cultural exchanges in 
France, the number of people must be 
limited to save money, which greatly 
aff ects the quality of the programs. In 
addition, there are not many special and 
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high quality programs; the content of 
cultural external activities lacks creativity, 
monotonousness, duplication, the 
potential of Vietnamese cultural treasure 
has not fully exploited, the development 
of Vietnamese culture and arts have not 
yet introduced; lack of cultural products to 
compete and attract audiences in France. 
In fact, in recent years the number of 
movies participating in the Cannes Film 
Festival in France has been very modest.

Second, Vietnam’s cultural foreign 
activities in relations with France have 
not been commensurate with the wishes 
and expectations of the people and 
governments of the two countries.

In reality, the perception of cultural 
foreign role among the people and cadres 
and party members in the political system 
is still limited, thus, Vietnam’s foreign 
cultural activities in relations with 
France has not been fully implemented; 
the fi nancial mechanisms and policies 
for cultural foreign activities such as 
overseas cultural and cultural exchange 
and introduction are still inadequate; 
the cultural industry in Vietnam is 
underdeveloped; human resources in 
the cultural and art fi eld have not been 
properly, professionally and long-term 
invested. These restrictions will reduce 
the “attractiveness” of foreign visitors to 
Vietnam’s foreign cultural activities, thus 
greatly aff ecting the success of cultural 
external activities of Vietnam in relations 
with France in the coming time.

France wishes to become a 
“powerhouse” in foreign relations with 
Vietnam in many fi elds, especially in 
economy; at the same time, France wants to 
have a greater presence in Southeast Asia 
and through Vietnam to be present here. 
Although Vietnam and France have made 
great eff orts to implement the Strategic 
Partnership Agreement and have had 

initial achievements, there are still some 
limitations on the intensity and extent 
of the implementation of the Strategic 
Partnership Agreement, of which, on the 
scale, there was no exchange between 
high-level delegations between the two 
countries; Discussions in the delegations 
at all levels were mainly the reaffi  rmation 
of existing commitments. These contents 
have not been concretized by specifi c, 
practical actions with clear benefi ts and 
practical actions. In terms of intensity, 
the exchanges and dialogues between 
the two sides have not been regular, 
the number of exchanges is still small, 
so the implementation of the strategic 
partnership agreement between Vietnam 
and France has not really met the echoes 
of both sides.

The above shortcomings come from 
many reasons, of which, there are reasons 
from “Propaganda to raise awareness, 
promote the role of responsibility at all 
levels, branches, and all walks of life. 
There are still many limitations regarding 
foreign culture and carrying out cultural 
work”. Although this is not a new 
problem, but at present, this issue has 
not been fully resolved. In addition, the 
above fact is also due to “The association 
and coordination between ministries, 
branches, localities, people’s external 
relations organizations, art organizations, 
freelance artists and enterprises in their 
work, the foreign culture remains weak. 
Therefore, there are few large-scale foreign 
cultural promotions in foreign countries. 
Communication on external culture has 
not been paid adequate attention, thus, the 
infl uence and the pervasiveness of foreign 
cultural activities in the current digital 
technology era has not been replicated”. 
In addition, nowadays, in the face of 
the strong trend of the fourth industrial 
revolution, Vietnam’s foreign cultural 
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activities need to change the way of 
expression, methods of implementation, 
form of performance and promotion, etc. 
instead of using traditional methods to 
promptly respond to the trends and tastes 
of the audience.

3. Prospects of Vietnam’s external 
cultural development in its relations 
with France

With the tradition and achievements 
in diplomatic relations between the two 
countries, in the coming time, Vietnam’s 
external culture in relations with France will 
continue to develop in the following trend:

Firstly, Vietnam’s external culture in 
relations with France continues to develop 
in the coming years, bringing the strategic 
partnership between Vietnam and France 
into essence and depth.

Vietnam continues to persevere 
in implementing the foreign policy 
of independence, autonomy, 
multilateralization and diversifi cation; 
proactively and actively integrate into the 
world, bringing the strategic partnership, 
comprehensive strategic partnership, 
comprehensive partnership, special 
partnership of Vietnam into reality and 
depth. This is an important basis for Vietnam 
to promote deep cooperation with France, 
thereby bringing the strategic partnership 
between Vietnam and France into reality. In 
fact, the relationship between Vietnam and 
France still has a lot of potential that has not 
been promoted, especially in the cultural 
fi eld, cultural and foreign aff airs should 
continue to be exploited and promoted to 
enhance the exchange, cooperation and 
promotion of the cultural values of the two 
countries. Mechanisms for cooperation, 
exchange and promotion of Vietnamese 
culture in France and French culture in 
Vietnam have been established in recent 
years, however, due to lack of funding and 
time to implement the War Partnership 

Agreement, Vietnam and France strategy is 
still relatively short (from 2013 to present), 
so it is not qualifi ed to fully push the signed 
agreements.

Second, Vietnam’s external culture 
in relations with France continues 
to strongly contribute to building an 
advanced Vietnamese culture imbued with 
national identity.

French culture and more broadly 
Western culture was introduced into 
Vietnam during nearly 100 years of French 
colonial rule, “Although the period of direct 
infl uence of French culture was only sixty 
years, it can be said that Vietnamese culture 
has changed more clearly than the long 
time being exposed to Han culture over two 
thousand years”. Therefore, French culture 
and Western culture have a great infl uence 
on language, education, literature, arts, etc., 
thereby contributing to building Vietnamese 
culture. With that special history, in the 
relationship with France in the current 
period, Vietnam introduces, exchanges, 
and promotes Vietnamese culture in France 
and thereby penetrates cultural values of 
Vietnam into Europe. This is one of the 
important contents in Vietnam’s external 
cultural strategy to 2020 and vision to 
2030: “Promote the cultural values of the 
nation to the world, make the world more 
understanding about the country, people and 
culture of Vietnam, building trust and love 
for Vietnam, contributing to promoting the 
implementation of cooperative relations in 
other fi elds; To absorb the cultural essence 
of humanity, enrich and deepen traditional 
cultural values, contribute to building a 
comprehensive development of Vietnamese 
human culture, towards truth - goodness 
- beauty, permeability imbued with the 
national spirit, humanity, democracy and 
science; Develop cultural industries in a 
professional and synchronous direction, 
encourage the export of cultural products 
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to foreign markets, contribute to bringing 
Vietnamese cultural brands to the world, 
promote national culture”.

Third, Vietnam’s external culture 
in relations with France continues to 
contribute strongly to the development 
of Vietnam and France relations to new 
heights.

Currently, Vietnam and France 
have raised their external relations into a 
strategic partnership, although the current 
relationship of the two countries has not 
fully refl ected and commensurate with the 
special potentials and histories of the two 
countries and aspirations of the people of 
the two countries, so in the coming time, 
Vietnam and France will continue to push 
all the agreements and bring the strategic 
partnership of the two countries into 
reality and depth, at the same time. That 
relationship continues to develop each 
relationship of Vietnam and France to new 
heights, especially strongly developing 
areas that are the strengths of the two 
countries, especially in the cultural fi eld. 
To fulfi ll that requirement, there is no other 
way to promote and develop Vietnam’s 
foreign culture in relations with France, 
because nowadays, “soft power” are the 
factors to improve national competitiveness 
as well as to expand a country’s infl uence 
in the region and in the world. Therefore, 
the increase of “soft power” is being 
considered by many countries as a 
key point in the national development 
strategy. “Soft power” is shown in the 
attraction, spread from the cultural values 
of that country. Furthermore, culture is 
increasingly valued, associating culture 
with development, considering culture 
as a driving force and a factor creating 
conditions for sustainable development”. 
Moreover, promoting “soft power” in 
foreign strategy is also a policy that France 
is aiming for.

Vietnam’s external culture in 
relations with France over the past 30 
years has developed dramatically, thereby, 
contributing to building an advanced 
Vietnamese culture imbued with national 
identity; promote diplomatic relations 
between Vietnam and France to a new 
height, commensurate with the potentials 
and expectations of the two countries and 
nations, for the purpose of closing the 
“sad past” together, towards a good future 
beauty of both nations, mutual friendship 
and friendship, for the benefi t of both 
countries, for the prosperity of both nations 
and for peace, stability, development 
of the region and the world. This is also 
Vietnam’s foreign cultural philosophy 
in relations with France over the past 30 
years and continues to be maintained and 
developed in the following years.
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Tóm tắt: Việt Nam và Pháp có mối giao lưu văn hoá lâu đời, đặc biệt kể từ khi Việt Nam 
và Pháp đặt quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1973, văn hoá đối ngoại của Việt Nam 
trong quan hệ ngoại giao với Pháp ngày một phát triển, đặc biệt từ năm 1989 đến nay. Đây 
là thời kỳ Việt Nam vượt qua sự bao vây, cấm vận của các nước lớn. Bài viết làm rõ những 
thành tựu và hạn chế của thực tiễn này nhằm dự báo triển vọng phát triển văn hoá đối ngoại 
của Việt Nam trong quan hệ với Pháp trong thời gian tới.

Từ khoá: Văn hoá đối ngoại, quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Pháp.

* Vụ Hợp tác quốc tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1. Những thành tựu phát triển 
văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong 
quan hệ với Pháp

Thực tiến văn hoá đối ngoại của Việt 
Nam trong quan hệ với Pháp từ năm 1989 
đến năm 2019 cho thấy văn hoá đối ngoại 
của Việt Nam tiếp tục phát triển, đóng góp 
quan trọng vào phát triển quan hệ Việt 
Nam và Pháp, cụ thể là:

Thứ nhất, văn hoá đối ngoại của 
Việt Nam trong quan hệ với Pháp đã góp 
phần đưa quan hệ văn hoá Việt – Pháp trở 
thành một phần quan trọng trong quan hệ 
đối ngoại giữa Việt Nam và Pháp. 

Thứ hai, Pháp tích cực hỗ trợ đắc 
lực, hiệu quả trong giao lưu, quảng bá và 
phát triển văn hoá Việt Nam ở Pháp và văn 
hoá Pháp ở Việt Nam.

Từ khi Trung tâm văn hoá Việt Nam 
tại Pháp được thành lập (theo Hiệp định 
về các trung tâm văn hoá, tháng 11/2009) 
các hoạt động văn hoá (âm nhạc, mỹ thuật, 
điện ảnh, văn học, di sản, v.v..) được giới 
thiệu đến công chúng Pháp nhiều hơn, 
từ đó những giá trị truyền thống của dân 
tộc Việt Nam được lan toả nhiều hơn đến 
nhân dân Pháp. 

Hai bên đều mong muốn tiếp tục phát 
triển văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng như 
văn hóa Pháp tại Việt Nam. Trong lĩnh vực 
đào tạo, phía Pháp muốn tiếp nhận thêm 
nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập 
trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khoa 
học - kỹ thuật. Ngoài ra, Pháp tích cực phát 
triển hợp tác văn hoá với Việt Nam trên cơ 
sở trao đổi và phổ biến kiến thức. 
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Thực tiễn trên cho thấy quan hệ 
văn hoá Việt – Pháp ngày càng phát triển; 
chính phủ Pháp dành ưu tiên hỗ trợ cho 
chính sách hội nhập văn hóa của Việt Nam 
với phương châm khẳng định, tôn trọng sự 
đa dạng văn hoá Việt Nam. Những kết quả 
đạt được này ngày càng đóng góp to lớn 
vào sự phát triển quan hệ đối ngoại giữa 
Việt Nam và Pháp nói chung và văn hoá 
đối ngoại Việt Nam trong quan hệ Việt - 
Pháp nói riêng.

Thứ ba, văn hoá đối ngoại của Việt 
Nam trong quan hệ với Pháp đã góp phần 
xây dựng hình ảnh Việt Nam tốt đẹp trên 
trường quốc tế, thông qua đó, Việt Nam 
tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện 
với EU nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương 
mại, văn hoá, giáo dục, khoa học công 
nghệ, đặc biệt thúc đẩy phát triển quan hệ 
ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp lên tầm 
cao mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược 
từ năm 2013.

Trong quan hệ song phương, “chất 
lượng và sự năng động trong hợp tác giữa 
hai nước với những lĩnh vực hợp tác hết 
sức phong phú, toàn diện và hiệu quả, từ 
hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, an 
ninh, quốc phòng, đến hợp tác văn hoá, y 
tế, khoa học, giáo dục – đào tạo, pháp luật 
và tư pháp, hợp tác giữa các địa phương”. 
Trên cơ sở đó, Việt Nam và Pháp đã ký 
kết hàng loạt văn kiện hợp tác quan trọng, 
như: Nghị định thư tài chính cho dự án 
trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; 
Thoả thuận về trao đổi thông tin thanh tra 
giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Cơ quan giám sát an 
toàn Pháp; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Xúc 
tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan vì 
sự phát triển quốc tế của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Pháp; v.v.. 

Bên cạnh đó, quan hệ Việt Nam – 
Pháp từ trước đến nay được đánh giá là 
có thể mạnh về văn hoá, giáo dục và hiện 
tại, văn hoá, giáo dục vẫn là một ưu tiên 
trong quan hệ hai nước”. Hàng năm, Pháp 
duy trì ngân sách hợp tác văn hoá, khoa 
học và kỹ thuật dành cho Việt Nam trị 
giá “khoảng 10 triệu euro, tập trung vào 
các lĩnh vực giảng dạy và phát triển tiếng 
Pháp, đào tạo nguồn nhân lực ở bậc đại 
học… Mỗi năm, Pháp cấp cho Việt Nam 
khoảng 100 xuất học bổng cao học …, hỗ 
trợ thực hiện kế hoạch đào tạo 10.000 tiến 
sĩ từ nay đến năm 2020 của Việt Nam”.

Ngoài ra, Pháp chia sẻ, ủng hộ lập 
trường nhất quản của Việt Nam là giải 
quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng 
biện pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng 
luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước 
của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 
1982, thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về 
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 
và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của 
các bên ở Biển Đông (COC). 

2. Những hạn chế phát triển văn 
hoá đối ngoại của Việt Nam trong quan 
hệ với Pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được 
ở trên, văn hoá đối ngoại của Việt Nam 
trong quan hệ với Pháp giai đoạn 1989 
đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định:

Thứ nhất, hoạt động văn hoá đối 
ngoại Việt Nam trong quan hệ với Pháp 
chưa tương xứng với tiềm năng của mối 
quan hệ Việt Nam và Pháp.

Thực tế cho thấy, “so với yêu cầu 
của công cuộc hội nhập và sự nghiệp phát 
triển đất nước, các hoạt động văn hoá đối 
ngoại của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng 
yêu cầu của tình hình mới”. Trong quan 
hệ với Pháp, các hoạt động văn hoá đối 
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ngoại còn những hạn chế nhất định, số 
lượng các chương trình giới thiệu, quảng 
bá, giao lưu Việt Nam tại Pháp, việc chủ 
động tổ chức hàng năm ở nước ngoài còn 
hạn chế do ngân sách eo hẹp. Vì thế khi 
tổ chức các đoàn nghệ thuật, triển lãm, 
giao lưu văn hoá tại Pháp phải hạn chế số 
người để tiết kiệm kinh phí đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến chất lượng các chương 
trình. Thêm vào đó, các chương trình có 
chất lượng cao, đặc sắc chưa nhiều; nội 
dung các hoạt động văn hoá đối ngoại còn 
thiếu tính sáng tạo, đơn điệu, trùng lặp, 
chưa khai thác hết tiềm năng kho tàng 
văn hóa Việt Nam, chưa giới thiệu được 
sự phát triển của nền văn hóa, nghệ thuật 
Việt Nam hiện đại; thiếu các sản phẩm văn 
hóa đủ sức cạnh tranh và thu hút khán giả 
ở Pháp. Thực tế, những năm gần đây số 
lượng phim điện ảnh tham gia Liên hoan 
phim Cannes ở Pháp rất khiêm tốn.

Thứ hai, hoạt động văn hoá đối 
ngoại Việt Nam trong quan hệ với Pháp 
chưa tương xứng với mong muốn, kỳ 
vọng của nhân dân và Chính phủ hai nước.

Thực tế hiện nay, nhận thức về vai 
trò văn hoá đối ngoại trong nhân dân và 
cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị 
còn hạn chế, vì thế, các hoạt động văn hoá 
đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với 
Pháp chưa được thực hiện đầy đủ; cơ chế, 
chính sách tài chính cho các hoạt động văn 
hoá đối ngoại như hoạt động giao lưu, giới 
thiệu văn hoá, văn nghệ ở nước ngoài còn 
rất bất cập; ngành công nghiệp văn hóa tại 
Việt Nam chưa phát triển; nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật chưa 
được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, dài 
hạn. Những hạn chế này sẽ làm suy giảm 
sức “lôi cuốn” đối với khách nước ngoài 
đối với các hoạt động văn hoá đối ngoại 
của Việt Nam, vì thế sẽ tác động lớn đến 
sự thành công của các hoạt động văn hoá 

đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với 
Pháp thời gian tới.

Pháp mong muốn trở thành “cường 
quốc” trong quan hệ đối ngoại với Việt 
Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh 
tế; đồng thời Pháp muốn hiện diện nhiều 
hơn ở Đông Nam Á và thông qua Việt 
Nam để hiện diện ở đây. Mặc dù Việt Nam 
và Pháp đã nỗ lực triển khai Thoả thuận 
đối tác chiến lược và đã có nhưng thành 
tựu ban đầu, tuy nhiên vẫn còn một số hạn 
chế về cường độ và mức độ thực thi cam 
kết Thoả thuận đối tác chiến lược, trong 
đó: về mức độ, không có trao đổi giữa các 
đoàn cấp cao giữa hai nước; các nội dung 
trao đổi ở các đoàn các cấp chủ yếu là việc 
tái khẳng định các cam kết đã có, chưa cụ 
thể hoá các nội dung này bằng hành động 
cụ thể, thiết thực, đem lại lợi ích rõ ràng; 
về cường độ, việc trao đổi, đối thoại giữa 
hai bên chưa thường xuyên, số lượng các 
đoàn trao đổi còn ít, do đó, việc thực hiện 
Thoả thuận đối tác chiến lược lược của 
Việt Nam và Pháp chưa thực sự đáp ứng 
kỳ vọng của hai bên.

Những tồn tại, bất cập trên xuất 
phát từ nhiều lý do, trong đó, có lý do từ 
“Công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, phát huy vai trò trách nhiệm các cấp, 
các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu biết 
về văn hoá đối ngoại và tiến hành công 
tác văn hoá đối ngoại còn nhiều hạn chế”. 
Mặc dù đây không phải là vấn đề mới, tuy 
nhiên hiện nay, tồn tại này vẫn chưa được 
giải quyết triệt để. Ngoài ra, thực tế trên 
còn do “Sự liên kết, phối hợp giữa các Bộ, 
ngành, địa phương, các tổ chức đối ngoại 
nhân dân, các tổ chức nghệ thuật, các nghệ 
sỹ tự do và các doanh nghiệp trong công 
tác văn hoá đối ngoại còn yếu. Do đó, 
có ít chương trình quảng bá văn hoá đối 
ngoại quy mô lớn tại nước ngoài. Công tác 
truyền thông về văn hoá đối ngoại chưa 
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được quan tâm thích đáng, do đó, chưa 
nhân rộng được ảnh hưởng và sức lan tỏa 
của các hoạt động văn hoá đối ngoại trong 
kỷ nguyên công nghệ số hiện nay”. Thêm 
vào đó, hiện nay trước xu thế mạnh mẽ của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
các hoạt động văn hoá đối ngoại của Việt 
Nam cần thay đổi cách thể hiện, phương 
tiên thực hiện, hình thức trình diễn, quảng 
bá, v.v. thay vì sử dụng các phương thức 
truyền thống nhằm đáp ứng kịp thời xu 
thế, thị hiếu của khán giả.

3. Triển vọng phát triển văn hoá 
đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ 
với Pháp

Với truyền thống và thành tựu quan 
hệ ngoại giao giữa hai nước, trong thời 
gian tới văn hoá đối ngoại của Việt Nam 
trong quan hệ với Pháp tiếp tục phát triển 
theo xu hương sau:

Thứ nhất, văn hoá đối ngoại của 
Việt Nam trong quan hệ với Pháp tiếp tục 
phát triển trong những năm tiếp theo, đưa 
quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam 
và Pháp đi vào thực chất và chiều sâu.

Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa 
phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đưa quan 
hệ đối tác chiến lược, đối chiến lược toàn 
diện, đối tác toàn diện, đối tác đặc biệt của 
Việt Nam đi vào thực chất, chiều sâu. Đây 
là cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy 
hợp tác sâu rộng với Pháp, qua đó đưa quan 
hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp đi 
vào thực chất. Thực tế, mối quan hệ Việt 
Nam và Pháp còn rất nhiều tiềm năng chưa 
được phát huy, đặc biệt trong lĩnh vực văn 
hoá, hoạt động văn hoá đối ngoại cần tiếp 
tục được khai thác và phát huy nhằm tăng 
cường sự giao lưu, hợp tác, quảng bá các 
giá trị văn hoá của hai nước. Các cơ chế về 

hợp tác, giao lưu, quảng bá văn hoá Việt 
Nam ở Pháp và văn hoá Pháp ở Việt Nam 
đã được hình thành trong thời gian qua, tuy 
nhiên do thiếu kinh phí và thời gian triển 
khai Thoả thuận đối tác chiến lược Việt 
Nam và Pháp còn , tương đối ngắn (từ năm 
2013 đến nay), vì thế chưa đủ điều kiện để 
thực hiện đẩy đủ các thoả thuận đã ký kết.

Thứ hai, văn hoá đối ngoại của Việt 
Nam trong quan hệ với Pháp tiếp tục đóng 
góp mạnh mẽ vào xây dựng nền văn hoá 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hoá Pháp và rộng hơn nữa là văn 
hoá phương Tây đã được tiếp biến vào Việt 
Nam trong thời gian gần 100 năm đô hộ 
của thực dân Pháp, “Mặc dầu thời gian chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của văn hoá Pháp chỉ 
sáu mươi năm, có thể nói văn hoá Việt Nam 
đã thay đổi rõ rệt hơn thời gian dài tiếp xúc 
với văn hoá Hán trên hai nghìn năm”. Bởi 
vậy, văn hoá Pháp và văn hoá phương Tây 
đã ảnh hưởng rất lớn đến ngôn ngữ, giáo 
dục, văn học, nghệ thuật, v.v.. qua đó, góp 
phần vào xây dựng nền văn hoá Việt Nam. 
Với lịch sử đặc biệt đó, trong quan hệ với 
Pháp trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam 
giới thiệu, giao lưu, quảng bá văn hoá Việt 
Nam ở nước Pháp và thông qua đó thâm 
nhập các giá trị văn hoá Việt Nam vào châu 
Âu. Đây là một trong những nội dung quan 
trọng trong  Chiến lược văn hoá đối ngoại 
của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến 2030: “Quảng bá các giá trị văn hóa 
của dân tộc ra thế giới, làm cho thế giới 
hiểu biết hơn về đất nước, con người, văn 
hóa Việt Nam, tạo dựng lòng tin và sự yêu 
mến đối với Việt Nam, góp phần thúc đẩy 
việc triển khai quan hệ hợp tác trên các 
lĩnh vực khác; Tiếp thu tinh hoa văn hóa 
của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc 
thêm những giá trị văn hóa truyền thống, 
góp phần xây dựng nền văn hóa con người 
Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến 
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chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần 
dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; 
Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 
theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ, 
khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa 
ra các thị trường nước ngoài, góp phần đưa 
thương hiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới, 
quảng bá văn hóa quốc gia”.

Thứ ba, văn hoá đối ngoại của Việt 
Nam trong quan hệ với Pháp tiếp tục đóng 
góp mạnh phát triển quan hệ Việt Nam và 
Pháp lên tầm cao mới.

Hiện nay Việt Nam và Pháp đã nâng 
quan hệ đối ngoại thành quan hệ đối tác 
chiến lược, tuy mối quan hệ hiện tại của 
hai nước chưa phản ánh đầy đủ và tương 
xứng với tiềm năng, lịch sử đặc biệt của 
hai quốc gia và nguyện vọng của nhân 
dân hai nước, vì thế trong thời gian tới, 
Việt Nam và Pháp tiếp tục thực hiện đẩy 
đủ những thoả thuận và đưa quan hệ đối 
tác chiến lược của hai nước vào thực 
chất và đi vào chiều sâu, đồng thời quan 
đó đó tiếp tục phát triển mỗi quan hệ của 
Việt Nam và Pháp lên tầm cao mới, đặc 
biệt phát triển mạnh mẽ những lĩnh vực 
là thế mạnh của hai nước, đặc biệt trong 
đó là lĩnh vực văn hoá. Để thực hiện được 
yêu cầu đó không có cách nào khác là 
đẩy mạnh, phát triển văn hoá đối ngoại 
của Việt Nam trong quan hệ với Pháp, vì 
hiện nay, ““sức mạnh mềm”,“quyền lực 
mềm” đang là nhân tố cơ bản để nâng cao 
sức cạnh tranh quốc gia cũng như để mở 
rộng phạm vi ảnh hưởng của một nước 
trong khu vực và trên thế giới. Cũng vì 
vậy, việc gia tăng “sức mạnh mềm” đang 
được nhiều nước coi là trọng điểm trong 
chiến lược phát triển quốc gia. “Sức mạnh 
mềm” được thể hiện ở sức hấp dẫn, lan tỏa 
từ các giá trị văn hóa của quốc gia đó. Do 
đó, văn hóa ngày càng được coi trọng, gắn 
văn hóa với phát triển, coi văn hóa là động 

lực, là nhân tố tạo điều kiện cho phát triển 
bền vững”. Hơn nữa, phát huy “sức mạnh 
mềm” trong chiến lược đối ngoại cũng là 
chính sách mà Pháp đang hướng đến.

Văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong 
quan hệ với Pháp trong 30 năm qua đã phát 
triển vượt bậc, qua đó góp phần xây dựng 
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc; thúc đẩy quan hệ ngoại giao 
giữa Việt Nam và Pháp lên tầm cao mới, 
tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng của hai 
đất nước, hai dân tộc, vì mục tiêu cùng khép 
lại “quá khứ buồn”, hướng đến tương lai tốt 
đẹp của cả hai quốc gia dân tộc, cùng hữu 
nghị hợp tác, vì lợi ích của cả hai đất nước, 
vì sự phồn vinh của cả hai dân tộc và sự hoà 
bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên 
thế giới. . Đây cũng chính là triết lý văn hoá 
đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với 
Pháp hơn 30 năm qua và tiếp tục được duy 
trì, phát triển trong những năm tiếp theo.
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Abstract: Industrial Revolution 4.0 brings many opportunities and challenges for 
publishing. In particular, the reactionary forces taking advantage of free speech in the 
publishing fi eld to oppose the revolutionary cause of our Party are increasingly complicated. 
They take advantage of their freedom of expression to publish publications that defame 
leadership, distort the policies and lines of our Party and State, and at the same time incite 
national divisions. To limit such negative eff ects, to strengthen the leadership of the Party, of 
publishing management at all levels, to improve the level of editors in all aspects, including 
political theory qualifi cations in publishing, political, theoretical books have a great role in 
protecting the Party’s ideological background in the fi eld of publishing.
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Along with the press, publishing is 
an indispensable front and sharp weapon 
in the Party’s ideological work and an 
eff ective tool for the State to manage and 
administer socio-economic tasks of the 
country. Therefore, our Party and State 
are often interested in directing the task of 
developing a strong publishing industry, 
right direction and increasingly modern.

1. The foundation for publishing 
books that protect the ideology of the 
Vietnamese Communist Party.

On October 22, 2018, the Politburo 
issued Resolution No. 35-NQ-TW on 
strengthening the protection of the Party’s 

ideological foundation, fi ghting against 
wrong and hostile views in the new situation. 
The resolution clearly states: “Protecting 
the Party’s ideological foundation is to 
defend the Party, the political platform, 
the Party’s line; protection of the people 
and the Rule of Law of the Socialist State 
of Vietnam; protect national renewal, 
industrialization and modernization and 
international integration; protect national 
interests; maintain a peaceful and stable 
environment for national development”. 
This is the task of the whole political 
system, at all levels, from central to local 
levels. In which, “publishing is a fi eld of 
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sharp ideological activities of the Party, 
State and people, an important part of the 
advanced Vietnamese culture, imbued 
with national identity, having the the 
task of accumulating and disseminating 
spiritual values, contributing to improving 
people’s knowledge, developing culture, 
building the foundation of ideas, 
worldview, revolutionary human life and 
science of the society; building ethics, 
lifestyles and developing all-electric 
Vietnamese personality; contributing 
to training human resources, fostering 
talents, forming a learning society” 
plays an important role in protecting the 
ideological foundation.

Industrial Revolution 4.0 is a 
combination of digital technology and 
information, the internet of things, 
artifi cial intelligence, robotics, 3D 
printing ... has created a sudden change 
in the industry. publishing. In which, the 
most fundamental and rapid change is the 
speed of producing, sharing and spreading 
publications. In that context, traditional 
paper printing technology will gradually 
be dominated by electronic publishing 
technology with the emergence of e-books 
and e-reading devices. From a practical 
environment limited in space and time, 
the publication gradually shifted to an 
unlimited environment due to the Internet 
and the digital environment to promote 
“all-out”. Therefore, the publication 
reaches readers’ hands in the fastest, the 
most convenient way. The transactions 
of buying, selling, transferring books 
and copyrights around the world are 
less limited by objective and subjective 
factors ... Traditional publishing methods, 
therefore, are no longer unique.

These changes bring many 
opportunities and favorable premise for 
the rapid and strong development of the 
culture - publishing industry. However, it 
also creates great pressure for publishers 
to change the mindset and way of 
working in their publishing, printing 
and distribution activities. In which, the 
hostile and reactionary forces abusing 
citizens’ right to freedom of expression 
and dissemination have turned publishing 
into a front to oppose our Party and State.

The hostile and reactionary forces 
have used many methods and tricks to 
publish and distribute publications and 
documents slandering Vietnam in violation 
of democracy, human rights, oppression 
of the nation and religion to eradicate 
abolishing the leading role of the Party, 
abolishing the social regime in our country. 
Some of the following documents can be 
mentioned: (1) Reports, resolutions, bills ... 
of some organizations on the world human 
rights situation; (2) Legal documents of 
a number of international organizations, 
non-governmental organizations (NGOs) 
operating in the fi elds of democracy and 
human rights; (3) Publications of some 
reactionary individuals and organizations 
in exile, the number of subjects of political 
opportunity. The basic content of these 
documents is to defame leadership, distort 
historical truths, distort the domestic 
situation in order to lower Vietnam’s 
reputation in the international arena, to 
incite people to break the social order.

Most recently, in June 2020, the 
Association of International Publishers 
awarded Prix Voltaire 2020 to Tu Do 
Publishers (the only non-license publisher 
operates in Vietnam). This award is called 
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“recognition of the courage in maintaining 
the right to freedom of publication, of 
information and expression”. This award 
is selected with the “avoid censorship” 
criterion, which is essentially printing, 
publishing, storing and disseminating 
works in contravention of Vietnamese law. 
This is considered as an encouragement 
and nurturing for this organization’s 
act of violating the Vietnamese law. 
Some books such as: “Popular Politics”, 
“Nonviolent resistance”, “Handbook for 
imprisonment”, “The Vietnamese thesis”, 
“The Senh fi eld” ... are distributed freely 
by Tu Do Publishing House with thousands 
of copies; post electronic version on many 
reactionary sites, social network accounts. 
In particular, on Facebook fanpage, 
the journalists and the authors of this 
publisher in the name of human rights, 
the right to freedom of speech distort and 
slander the issues of freedom, democracy 
and human rights in Vietnam. At the same 
time, popularize the way of fi ghting to 
overthrow the political institutions in 
Vietnam, the Communist Party of Vietnam 
and the State Law of Socialist Republic of 
Vietnam. This publisher is mainly active 
on cyberspace in dealing with authorities.

Political theory books have an 
important role and position, directly 
propagating, defending and developing 
Marxism-Leninism and Ho Chi Minh’ s 
thought, views, lines, policies and laws 
of the Party and government; introduce 
valuable knowledge and experience from 
other countries; contribute to building 
the foundation of ideology, worldview, 
revolutionary humanview, education, 
and improve political qualifi cations 
and bravery for cadres, party members 

and people; building new people, new 
lifestyles; fi ght against wrong views. 
However, the quality of politics, science, 
practicality, fi ghting, convincing and 
attractiveness of political, theoretical 
books are still limited, there are not 
many good books with high theoretical 
value and practice. This has a signifi cant 
impact on the role of fi ghting against 
peaceful developments in the publishing 
fi eld of political, theoretical books in 
particular and the publishing industry in 
general.

In this situation, on April 16, 2020, 
the Party Central Secretariat issued 
Directive 44-CT-TW on innovation, 
quality improvement, and effi  ciency 
in publishing, research and study 
political, theoretical booklet in order 
to enhance the responsibility of socio-
political organizations, publishers and 
relevant individuals in the work of 
publishing theoretical books. This shows 
the important role and signifi cance of 
publishing in the defense of the Party’s 
ideological background.

Accordingly, Directive 44 requires: 
Party committees, branches, related 
agencies and governing bodies direct 
publishers to operate on the basis of 
determining action plans, projects to 
publish books on a regular basis year and 
book publishing strategy. At the same 
time, to improve the quality of politics, 
science, practicality, the combat nature 
of theoretical, political books, to meet 
the requirements of ideological work in 
the new situation; to renew the work of 
compiling, editing, publishing, printing and 
publishing theoretical and political books 
in line with the socialist-oriented market 
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mechanism and international integration; 
to convert the publisher’s operation type 
to suit the reality, in accordance with the 
Party’s and the Government’s directives 
and legal regulations; to have preferential 
policies to attract a team of collaborators 
who are experts, scientists, experienced 
managers ... to participate in writing, 
compiling and translating theoretical and 
political books.

Besides, it is necessary to study, 
build, supplement and complete the legal 
system; to have specifi c mechanisms and 
policies, encourage, prioritize and ensure 
favorable conditions for publishing, 
publishing theoretical books, politic …; to 
implement socialization, linkage between 
publishers copies with other organizations 
including foreign organizations permitted 
to operate in Vietnam ... in printing and 
publishing theoretical and political books 
in accordance with the provisions of law; 
at the same time, to invest in infrastructure 
and application of information technology 
for publishers of theoretical and political 
books; diversifying types of books 
and publishing methods, publishing 
theoretical and political books, especially 
publishing e-books and publishing books 
on the Internet; to strengthen propaganda, 
to introduce of theoretical and political 
books on the mass media, the Internet 
and propaganda teams at all levels; to 
expand cooperation exchange, publication 
exchange, and experience with foreign 
publishers; to deploy the national database 
of unifi ed theoretical and political books 
throughout the country; to provide the 
service of exploiting the content of 
theoretical and political information on 
the Internet. 

2. Solutions to promote publishing 
books that protect the ideology of the 
Vietnamese Communist Party

Therefore, for publishing activities 
in general and publishing political, 
theoretical books in particular to carry 
out the task of “fi ghting against all 
ideas and acts that harm the national 
interests, contributing to the construction 
and defending the Socialist Vietnam 
Fatherland” it is necessary to have an 
overall solution. Specifi cally:

- First, grasp the Party’s viewpoint 
on publishing in Directive No. 42 / 
CT-TW dated August 25, 2004 on 
comprehensive quality improvement of 
publishing activities; Notice No. 19 / TB-
TW dated December 29, 2016 announcing 
the conclusion of the Secretariat on the 
continued implementation of Directive 
No. 42 of the 9th Secretariat on improving 
the comprehensive quality of publishing 
activities. ; Directive No: 44 / CT-
TW dated April 16, 2020 on renewing, 
improving the quality and effi  ciency of 
publishing, publishing and researching, 
studying theoretical and political books;

- Second, to change the organization 
system, management system and the 
publisher’s mechanism and way of 
operation to meet the development 
requirements based on integrated 
platforms, modern technology interference 
and digital environment. At the same 
time, the direction and management of 
publishing activities of publishers must 
also quickly innovate to keep up with 
new requirements in publishing practice, 
in the direction of closely linking two 
ideological factors-culture and economy-
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technology, to improve competitiveness, 
to bring high effi  ciency (both political-
social and economical) to publishing in 
the context of the Industrial Revolution 
4.0.

- Third, to build a contingent of 
publishing staff , especially editors, it is 
necessary to have political skills, a solid 
ideological stance, and the ability to 
select, synthesize, analyze and process 
before unproved information sources in 
the context of rapid, multidimensional 
information explosion both domestically 
and internationally under the 4.0 Industrial 
Revolution. In addition to the in-depth 
knowledge, the publishing team must be 
dynamic, creative, have foreign language, 
computer skills and even necessary 
scientifi c and technological knowledge, 
to be able to access and applying new 
technologies in management and expertise, 
corresponding to new publishing methods, 
using multimedia channels, management 
technology, publisher administration, 
sales network management …

- Fourth, promote propaganda 
to raise awareness of offi  cials, party 
members and people about the position 
and nature of prevention work, to prevent 
publishing and distribution of publications 
and documents. reactionary against our 
country. Since then, it makes offi  cials, 
party members and people, especially 
young people and teenagers, clearly 
see the harmful eff ects of reactionary 
documents and information; be able 
to identify and “immune” content of 
information that is malicious, harmful 
to the society; promptly denounce to the 
authorities the reactionary documents 
and publications for timely handling. Pay 

attention to building cultural awareness 
and style when participating in social 
networks, the internet for all classes of 
people, especially the young generation.

- Fifth, step up information, policy 
propaganda, achievements to ensure human 
rights in Vietnam; to closely combine 
domestic and foreign propaganda; to take 
advantage of the strengths of diplomatic 
channels, dialogue and cooperation; to 
promote the preeminence of the internet, 
blogs, social networking forums to post 
various news and articles, making the 
international community and overseas 
Vietnamese to correctly understand the 
Party’s viewpoint, State policies and laws 
and achievements in socio-economic 
development, ensuring human rights in 
Vietnam, contributing to eff ective combat 
with distorting claims and slandering the 
real situation in our country.
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Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều thời cơ và thách thức cho công 
tác xuất bản. Trong đó, việc các thế lực phản động lợi dụng tự do ngôn luận trong lĩnh vực 
xuất bản để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta ngày càng diễn biến phức tạp. 
Chúng lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuất bản các ấn phẩm bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc 
chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời kích động gây chia rẽ dân tộc. 
Để hạn chế những tác động tiêu cực đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các cấp quản lý 
xuất bản; nâng cao trình độ biên tập viên về mọi mặt trong đó có trình độ lý luận chính trị 
trong xuất bản, sách lý luận chính trị… có vai trò to lớn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng trong lĩnh vực xuất bản. 

Từ khóa: Xuất bản; nền tảng tư tưởng; Cách mạng công nghiệp 4.0; Sách lý luận chính trị

* Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Cùng với báo chí, xuất bản là một 
mặt trận và vũ khí sắc bén không thể 
thiếu trong công tác tư tưởng của Đảng và 
công cụ hữu hiệu để Nhà nước quản lý, 
điều hành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của đất nước. Do đó, Đảng và Nhà nước 
ta thường xuyên quan tâm chỉ đạo nhiệm 
vụ phát triển ngành xuất bản vững mạnh, 
đúng định hướng và ngày càng hiện đại. 

1. Cơ sở để xuất bản sách bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban 
hành Nghị quyết số 35-NQ-TW về tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết 
nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính 
trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân 
tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định 
để phát triển đất nước”. Đây là nhiệm vụ 
của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành 
từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, 
“sự nghiệp xuất bản là một lĩnh vực hoạt 
động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, là một bộ phận quan 
trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, 
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đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích 
luỹ và truyền bá các giá trị tinh thần, góp 
phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, 
xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, 
nhân sinh quan cách mạng và khoa học 
của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và 
phát triển toàn điện nhân cách con người 
Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập” 
có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng 
tư tưởng. 

Cách mạng công nghiệp 4.0, hạt 
nhân là sự kết hợp các công nghệ và thông 
tin số hóa, internet kết nối vạn vật, trí 
thông minh nhân tạo, công nghệ robot, in 
3D... đã và đang tạo ra thay đổi đột biến 
trong công tác xuất bản. Trong đó, sự thay 
đổi căn bản, nhanh chóng nhất là tốc độ 
sản xuất, chia sẻ và lan tỏa xuất bản phẩm. 
Trong bối cảnh đó, công nghệ in trên giấy 
truyền thống sẽ dần bị chiếm lĩnh bởi công 
nghệ xuất bản điện tử với sự xuất hiện 
của sách điện tử và các thiết bị đọc điện 
tử. Từ môi trường thực tế bị giới hạn về 
không gian và thời gian, xuất bản phẩm 
dần chuyển sang môi trường không giới 
hạn do internet, môi trường công nghệ số 
được phát huy “toàn lực”. Do đó, xuất bản 
phẩm đến được tay độc giả nhanh nhất, 
nhiều nhất, tiện ích nhất. Các giao dịch 
mua bán, chuyển nhượng sách và bản 
quyền trên toàn cầu ít bị giới hạn bởi các 
yếu tố khách quan, chủ quan... Phương 
thức phát hành truyền thống, vì thế, cũng 
không còn độc tôn.

Những thay đổi này đem lại nhiều 
cơ hội và tiền đề thuận lợi cho sự phát 
triển nhanh và mạnh mẽ của ngành công 
nghiệp văn hóa - xuất bản. Song, nó cũng 
tạo áp lực lớn buộc các nhà xuất bản phải 
thay đổi về tư duy, cách thức làm việc 

trong các hoạt động xuất bản, in và phát 
hành của mình. Trong đó có việc các thế 
lực thù địch, phản động lợi dụng quyền tự 
do ngôn luận, tự do phổ biến tác phẩm của 
công dân đã biến xuất bản thành một mặt 
trận để chống phá Đảng và Nhà nước.

Các thế lực thù địch, phản động đã sử 
dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để xuất 
bản, phát tán các ấn phẩm, tài liệu vu cáo 
Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, 
đàn áp dân tộc, tôn giáo nhằm xóa bỏ vai 
trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội 
ở nước ta. Có thể kể đến một số tài liệu sau: 
(1) Báo cáo, nghị quyết, dự luật... của một 
số tổ chức về tình hình nhân quyền thế giới; 
(2) Văn bản pháp lý của một số tổ chức 
quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt 
động trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; 
(3) Xuất bản phẩm của một số cá nhân, tổ 
chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ 
hội chính trị. Nội dung cơ bản của các văn 
bản này là bôi nhọ đời tư lãnh đạo, xuyên 
tạc sự thật lịch sử, bóp méo tình hình trong 
nước nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam 
trên trường quốc tế, kích động nhân dân 
làm mất trật tự xã hội.

Gần đây nhất, tháng 06/2020, Hiệp 
hội các Nhà xuất bản quốc tế đã trao giải 
thưởng Prix Voltaire 2020 cho Nhà xuất 
bản Tự do (Nhà xuất bản duy nhất không 
có giấy phép hoạt động tại Việt Nam). Giải 
thưởng này gọi là “ghi nhận sự can đảm 
trong việc giữ vững quyền tự do xuất bản, 
tự do thông tin, biểu đạt”. Giải thưởng này 
được lựa chọn với tiêu chí “tránh kiểm 
duyệt”, thực chất là in ấn, xuất bản, lưu 
giữ, phổ biến các tác phẩm trái pháp luật 
Việt Nam. Đây được coi như một sự cổ 
súy, dung dưỡng cho hành động vi phạm 
pháp luật Việt Nam của tổ chức này. Một 
số cuốn sách như: “Chính trị bình dân”, 
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“Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang 
nuôi tù”, “Chính đề Việt Nam”, “Cánh 
đồng Sênh”… được Nhà xuất bản Tự do 
phát miễn phí với hàng chục nghìn bản; 
đăng tải bản điện tử trên nhiều trang phản 
động, tài khoản mạng xã hội. Đặc biệt, 
trên fanpage của facebook, các nhà báo, 
tác giả của nhà xuất bản này nhân danh 
nhân quyền, quyền tự do ngôn luận xuyên 
tạc, vu cáo các vấn đề tự do, dân chủ, nhân 
quyền tại Việt Nam. Đồng thời, phổ biến 
cách thức đấu tranh nhằm lật đổ thể chế 
chính trị ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Nhà xuất bản này chủ 
yếu hoạt động trên không gian mạng để 
đối phó cơ quan chức năng.

Sách lý luận, chính trị có vai trò, 
vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo 
vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường 
lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm 
có giá trị của các nước; góp phần xây 
dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, 
nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, 
nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây 
dựng con người mới, nếp sống mới; đấu 
tranh bác bỏ các quan điểm sai trái. Tuy 
nhiên, chất lượng chính trị, khoa học, tính 
thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục 
và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn 
hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có 
giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Điều 
này ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò đấu 
tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh 
vực xuất bản của sách lý luận chính trị nói 
riêng và ngành xuất bản nói chung. 

Trước tình hình đó, ngày 16/4/2020, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành 

Chỉ thị 44-CT-TW về đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, 
phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý 
luận, chính trị nhằm nâng cao trách nhiệm 
của các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà 
xuất bản và các cá nhân liên quan trong 
công tác xuất bản sách lý luận. Điều này 
cho thấy vai trò, ý nghĩa quan trọng của 
công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư 
tưởng lý luận của Đảng. 

Theo đó, Chỉ thị 44 yêu cầu: các 
cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan liên quan, 
cơ quan chủ quản chỉ đạo các nhà xuất bản 
hoạt động trên cơ sở xác định chương trình 
hành động, đề án xuất bản sách hằng năm 
và chiến lược xuất bản sách. Đồng thời, 
nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, 
tính thực tiễn, tính chiến đấu của sách lý 
luận, chính trị, đáp ứng yêu cầu của công 
tác tư tưởng trong tình hình mới; đổi mới 
công tác biên soạn, biên tập, hoạt động 
xuất bản, in, phát hành sách lý luận, chính 
trị phù hợp với cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế. Chuyển đổi loại hình hoạt động của 
nhà xuất bản phù hợp với thực tế, đúng 
với chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và quy 
định pháp luật. Có chính sách ưu tiên, ưu 
đãi nhằm thu hút đội ngũ cộng tác viên là 
các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý 
có kinh nghiệm... tham gia viết, biên soạn, 
biên dịch sách lý luận, chính trị. 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xây 
dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật; có cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến 
khích, ưu tiên và bảo đảm các điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động xuất bản, phát 
hành sách lý luận, chính trị... Thực hiện 
xã hội hóa, liên kết giữa nhà xuất bản với 
các tổ chức kể cả các tổ chức nước ngoài 
được phép hoạt động ở Việt Nam... trong 
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hoạt động in và phát hành sách lý luận, 
chính trị theo đúng quy định của pháp 
luật. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, hạ 
tầng và ứng dụng công nghệ thông tin cho 
các nhà xuất bản, cơ sở phát hành sách lý 
luận, chính trị; đa dạng hóa các thể loại 
sách và phương thức xuất bản, phát hành 
sách lý luận, chính trị, đặc biệt là xuất 
bản sách điện tử và phát hành sách trên 
mạng Internet; tăng cường công tác tuyên 
truyền, giới thiệu sách lý luận, chính trị 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
mạng Internet và đội ngũ tuyên truyền 
các cấp; mở rộng giao lưu hợp tác, trao 
đổi xuất bản phẩm, kinh nghiệm với các 
nhà xuất bản nước ngoài; triển khai cơ sở 
dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị 
thống nhất trong cả nước; cung cấp dịch 
vụ khai thác nội dung thông tin sách lý 
luận, chính trị trên Internet.

2.  Giải pháp thúc đẩy xuất bản 
sách bảo vệ tư tưởng của Đảng

Do đó, để hoạt động xuất bản nói 
chung và xuất bản sách lý luận chính trị 
nói riêng thực hiện được nhiệm vụ “đấu 
tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm 
tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa” cần có giải pháp 
tổng thể. Cụ thể:

Một là, quán triệt quan điểm của 
Đảng về công tác xuất bản tại Chỉ thị số 
42 /CT-TW ngày 25-8-2004 về nâng cao 
chất lượng toàn diện của hoạt động xuất 
bản; Thông báo số 19/TB-TW ngày 29-
12-2016 thông báo kết luận của Ban Bí 
thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 
của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất 
lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; 
Chỉ thị số: 44/CT-TW ngày 16-4-2020 về 

đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác xuất bản, phát hành và nghiên 
cứu, học tập sách lý luận, chính trị; 

Hai là, thay đổi hệ thống tổ chức, 
quản lý và cơ chế, cách thức hoạt động 
của nhà xuất bản để đáp ứng yêu cầu phát 
triển dựa trên các nền tảng tích hợp, giao 
thoa công nghệ hiện đại và môi trường số. 
Đồng thời, công tác chỉ đạo, quản lý hoạt 
động xuất bản của các nhà xuất bản cũng 
phải nhanh chóng đổi mới theo kịp những 
đòi hỏi mới trong thực tiễn hoạt động xuất 
bản, theo hướng gắn kết chặt chẽ hai yếu tố 
tư tưởng - văn hóa và kinh tế - công nghệ, 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mang 
lại hiệu quả cao (cả về chính trị - xã hội và 
kinh tế) cho hoạt động xuất bản trong bối 
cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm 
công tác xuất bản, đặc biệt là các biên tập 
viên phải có bản lĩnh chính trị, lập trường 
tư tưởng vững vàng, có khả năng chọn lọc, 
tổng hợp, phân tích và xử lý trước những 
nguồn thông tin chưa được kiểm chứng 
trong điều kiện bùng nổ thông tin nhanh, 
đa chiều cả ở trong nước và quốc tế từ 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài 
kiến thức chuyên sâu, đòi hỏi đội ngũ 
cán bộ xuất bản phải có tính năng động, 
sáng tạo, có năng lực ngoại ngữ, tin học 
và thậm chí cả những kiến thức khoa học 
- công nghệ cần thiết, để có thể tiếp cận 
và ứng dụng những công nghệ mới trong 
hoạt động quản lý và chuyên môn, tương 
ứng với phương thức xuất bản mới, sử 
dụng kênh truyền thông đa phương tiện, 
công nghệ quản lý, quản trị nhà xuất bản, 
quản trị mạng lưới bán hàng...

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức của 
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cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, 
tính chất công tác phòng ngừa, đấu tranh 
ngăn chặn hoạt động xuất bản, tán phát 
ấn phẩm, tài liệu phản động chống phá 
nước ta. Từ đó làm cho cán bộ, đảng 
viên và người dân, đặc biệt là thanh niên, 
thiếu niên, thấy rõ tác hại của các tài liệu, 
thông tin phản động; có khả năng nhận 
diện và “miễn dịch” các nội dung thông 
tin xấu độc, nguy hại đối với xã hội; kịp 
thời tố giác với các cơ quan chức năng 
các tài liệu, ấn phẩm phản động để xử lý 
kịp thời. Chú trọng xây dựng ý thức và 
phong cách văn hóa khi tham gia mạng 
xã hội, internet cho các tầng lớp nhân 
dân, nhất là thế hệ trẻ.

Năm là, đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền chính sách, thành tựu 
bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. 
Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền đối 
nội và tuyên truyền đối ngoại; tận dụng 
thế mạnh của các kênh ngoại giao, đối 
thoại, hợp tác; phát huy tính ưu việt của 

internet, các blog, diễn đàn trên mạng xã 
hội để đăng tải các tin, bài viết phong phú, 
đa dạng làm cho cộng đồng quốc tế, kiều 
bào ta ở nước ngoài hiểu đúng quan điểm 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và thành tựu đã đạt được trong phát 
triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quyền con 
người ở Việt Nam, góp phần đấu tranh có 
hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, vu 
cáo tình hình thực tế ở nước ta.
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Introduction

At present, new things, new 
phenomena, new concepts need to 
be named, while the ability to create 
“shortening” of languages   is decreasing. On 
the other hand, according to Vu Quang Hao: 
“Human information needs are increasing 
day by day but the time it takes for people 
to capture and enjoy information is scarce, 
the price of information is increasing 
due to the increasing cost of searching, 
processing, preserving and communicating 
information”[01, 147]. Under these 
conditions, we believe that the language 
as a means of conveying information must 
improve itself, and must seek to optimize 
its language in the direction of saving such 
that the maximum number of symbols 

is minimize, in the minimum time, can 
receive or transmit a maximum amount 
of information, to achieve maximum 
effi  ciency in communication.

1. Discussion on “shortening” or 
shortening method

The use of symbols to denote 
information to minimize the length of the 
text requires to shorten the length of the 
units with minimum information, in other 
words, to use measures “abbreviated “/” 
initials “. In this regard, according to Duong 
Van Quang: “The acronym is considered to 
be a very intelligent cultural behavior for 
mankind. Language is the most important 
means of communication for people that 
communicate, in essence, is the exchange 
of information”.[01, 35-38]
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This phenomenon is considered to 
be one of the shortened ways, especially 
in the speech, writing and speech style of 
the text, with many shortened methods 
and many diff erent ways of naming.

In Vietnam, there have been many 
authors studying this phenomenon, often 
called “tắt tố”. Materials in foreign language, 
such as “A Course in Modern English 
Lexicology” [02] or “English Lexicology” 
[06], devote a signifi cant part of their study 
to abridged “shortening” methods (which in 
Vietnamese, we call “tắt tố” method).

Summarizing the above opinions 
and studies, the following comments can 
be made:

* Shortening method refl ects the 
rules of saving language.

* Shortening method has become a 
common trend, popular for all languages 
in the world.

* Shortening method creates new 
appearances in documents and increase 
the effi  ciency of information transmission.

* Shortening method is one of 
the vocabulary enrichment paths for 
languages.

Shortening forms used in the press 
today are formed from two sources: 
word structure of Vietnamese language 
(endogenous path) and borrowing from 
foreign countries (imported). However, 
according to research by Nguyen Ngoc 
Tram [04, 2-8], in the text, the use of 
Vietnamese abbreviations is fi ve times 
more than using foreign abbreviations.

* The ability to create simple and 
easy forms of Vietnamese shortening 
creates the habit of “like to shorten” and 
“arbitrary shortening”, giving rise to many 
similar types of shortening as of CN (in 
Vietnamese: Sunday, workers, industry, 

etc.) or TS (in Vietnamese: candidates, 
Doctor of Philosophy, etc.). This is 
also one of the increasingly common 
phenomenon in the press and many 
rampant newspaper headlines inevitably 
make readers uncomfortable. 

The shortening method in 
Vietnamese, semantically, usually denotes 
the following basic categories:

- Famous landmarks: VN (Vietnam), 
HN (Hanoi), ĐNA (Southeast Asia), HCM 
(Ho Chi Minh), etc.

- Occupation, position, title: 
CA (police offi  cer), SV (student), GS 
(professor), NSƯT (elite artist), etc.

- Names of political, economic, 
cultural and social organizations: TAND 
(People’s Court), PTTH (high school), etc.

- Names of basic and popular 
phenomena and concepts: XHCN 
(socialist), KHKT (science and 
technology), KHHGĐ (family planning), 
PCCC (fi re protection), etc.

- Common words wth high 
frequency of use: TM (on behalf of), KT 
(sign on behalf), etc. 

The shortening method in English, 
in terms of semantics, usually denotes the 
following basic categories:

- Name of country or nation: USA 
(United States of America); UK (United 
Kingdom) etc.

- Names of political, economic, 
cultural and social organizations: VOA 
(Voice of America); WHO (World Health 
Organization) etc.

- Occupation, position, title: MP 
(Member of Parliament); M.A. (Master of 
Art) etc.

- Common words, high frequency of 
use: Rd. (road: short for road); st. (street: 
short for street) etc.
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2. “Shortening” in English and 
Vietnamese newspaper headlines

2.1. Situation of “shortening” 
in English and Vietnamese newspaper 
headlines 

At present, the shortening method, 
especially the abbreviation, is developing 
strongly and promoting its activeness in 
English and Vietnamese newspapers. In this 
way, with a short, economical combination 
of phonetics or texts, it can convey a 
larger and faster amount of information, 
meeting the requirements of a growing 
social life of modern society. Moreover, 
according to Nguyen Ngoc Tram [04, 8], 
“the abbreviation only aff ects the spelling 
plane of words ..., so the content that 
the transmission of abbreviated form is 
completely intact and accurate”.

The short form arises in the process 
of using language. The condition for 
appearing a short form is when a certain 
unit is used repeatedly in the text. Then, 
depending on the popularity of the unit, it 
can become a permanent, semi-permanent 
or temporary form with diff erent levels 
of use: sometimes used relatively 
independently, sometimes accompanied 
by a defi ned context or circumstance and 
sometimes confi ned to a single discourse.

Some authors have also issued a 
number of specifi c provisions to overcome 
the shortcomings in the use of the current 
short forms, including suggestions that the 
use of only completely fi xed forms cannot 
be caused misunderstandings such as UBND 
(People’s Committee), TƯ (Central), etc. on 
tables and newspaper headlines.

According to our survey data 
and results, the English newspaper 
headlines have a much smaller number of 
abbreviations than the Vietnamese ones. 

Sometimes, abusing the shortening mode 
in English and Vietnamese newspaper 
headlines makes it diffi  cult for readers 
to comprehend information as in the 
following headline:

CSN & Y “Looking Forward” to 
More Collaborations 

CNN 

In this example, CSN & Y stands 
for David Croshy, Stephen Stills, Graham 
Nash and Neil Young, are the names of 
four members of a band that not everyone 
knows.

Like the aforementioned headlines 
in English-language newspapers, the 
following headlines in Vietnamese-
language newspapers have abused the 
short form:

Kiểm tra VSPC dịch quận Hoàn 
Kiếm (Hygiene inspection of epidemic 
prevention in Hoan Kiem district - VSPC 
is sanitation prevention) 

TT-TDTT Gia Lâm tổng kết công 
tác năm 2001 (Gia Lam Sports Center 
sums up the work in 2001 - TT-TDTT 
stands for Sports Center)

 (Source: Nguyen Quang Hoa, 2002, p. 94)

Normally, readers can not immediately 
guess the full content of that shortening form 
because the title opens for an article. This 
is diff erent from using an abbreviation in 
an article that is fi rst annotated with its full 
name immediately followed by parentheses. 
Therefore, the writer should avoid causing 
readers discomfort when exposed to the 
headlines from the fi rst minute.

The use of arbitrary short form as in the 
examples above not only causes diffi  culties 
for readers but in many cases also reduces 
the value of the article. According to our 
data, only 77.53% of headlines using the 
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abbreviated form in English newspapers 
are explained in the abbreviated dictionary, 
in Vietnamese, only 65.76% of the 
corresponding fi gure is explained or they 
are already familiar with readers (readers 
can guess by themselves). The above 
fi gure shows the fact that the demand for 
shortening methods is increasing and the 
regular updating of the shortening units 
which have become familiar and socially 
recognized in the abbreviation dictionary 
is necessary. However, in order to avoid 
causing inconvenience to those who 
perceive information, it is necessary to 
have explanations for the shortening units 
appearing for the fi rst time in the press as 
well as in the text in general. 

According to Vu Quang Hao [07, 
150], for each type of media (print, radio, 
video, advertising, etc.), the prosecution 
must be treated diff erently. If it is used 
properly, it increases the economy of 
the press’s language; otherwise, the 
communication will be ineff ective.

In addition to the shortcut methods 
as mentioned above, in order to shorten 
the titles, punctuation marks, numbers and 
symbols are also thoroughly exploited by 
journalists. For example, in the press data, 
Loic Hervouet (General manager of Lille 
Press University, France) said: “Adding 
examples and numbers to articles will 
have the same eff ect as when adding or 
reducing salt to the dish.” (according to 
Vu Quang Hao, p. 156). 

In the newspaper headlines, the 
fi gures, when used, can be considered as a 
way to prove the specifi city and accuracy 
of the information that the writer gives. Vu 
Quang Hao supposed that “Data is one of 
the indispensable factors in information, 
especially for quantity information” [07, 
156]. Moreover, the numbers also contribute 

to shortening the length of the headlines.

The punctuation also proved very 
useful in ensuring the brevity of newspaper 
headlines, as follows:

- Comma (,)
In our source, comma (,) is used for 

3 purposes:
+ Comma instead of “and” as in the 

following example:
China, Malaysia are Hot Spots 

(China and Malaysia)
(“,” instead of “and”)

TIME

+ Comma separating the main 
information and the origin of the 
information, such as:

Antibody Test May Predict Cancers, 
Expert Says

(“,” instead of “quoted” quotes)
(According to experts, Antibody Test 

May Predict Cancers)
REVIEW

+ Comma instead of explanation for 
subject, for example:

Liv 94, a new treatment for 
chronic hepatitis

(“,” instead of “is”)
Dai Doan ket

- colon (:)
Among the materials we have 

collected, a colon (:) is used for the 
following three purposes:

+ The colon (:) instead of the origin 
of information, as in the example:

Bac Giang: Alarm «antiquity 
bleeding»

(Bac Giang is alarming about the 
situation of «antiquity bleeding»)

Giao duc va Thoi dai Chu nhat

+ The colon (:) instead of the verb 
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«say, assume». For example:
Prof. - Doctor of Science Tran Huu 

Nghi: Vietnam’s Higher Education must 
integrate to assert

(the «:» instead of the verb «say, 
assume»)

(Professor - Doctor of Science Tran 
Huu Nghi said that Vietnamese higher 
education must integrate to assert)

Giao duc va Thoi dai

+ The colon (:) instead of the sign 
between a question and an answer:

Calisto case: debate not worth it
(About the Calisto case? This is an 

unnecessary debate)
Lao dong

Typically, the colon is used to 
separate the subject and the group from 
which the subject refers. It is also used to 
replace omitted verbs and shorten words. 
When approaching such newspaper 
headlines, depending on the ability, the 
reader needs to fi nd the corresponding 
verbs to complete the sentence. 

- Symbols in place of words, as in 
the examples:

MIT Fined $ 25,000 for Air 
Pollution Violation

($ symbol shorts for the word 
“dollar”, US currency)

(Masachuset Institute of Technology 
was fi ned $ 25,000 for polluting the air.)

Reuters Health

Doctors Wrote 9% More 
Prescription in 1999

(% instead of the word “percent”)

(Doctors had prescriptions increased 
by 9% (percent) in 1999)

Reuters Health

Organ transplantation - the 
technology of future medicine

(“-” instead of “is”)
A hyphen (-) connects the problem 

and an explanation of the given problem
Giao duc va Thoi dai
Compared to some other languages, 

some other communities and some 
other newspapers, in Vietnamese, in the 
Vietnamese language community, in the 
Vietnamese press, shortening has not become 
a common and familiar phenomenon to 
the mass media. However, the reality of 
the press shows that the abbreviation in 
the Vietnamese press has to some extent 
achieved certain eff ects, contributing to 
minimize the amount of words on the 
newspaper surface while ensuring adequate 
information content. On the other hand, the 
reality of the press also shows a situation 
of concern, that sometimes turning off  
prosecution, if abused, will become a barrier 
in receiving readers’ information. In this 
regard, Lai The Luyen [03, 51] states that: 
“There are terms that seem too familiar, 
repeated many times in the press, so the press 
agencies often print off  without axplaination 
attached because they subjectively assume 
that readers understand.”

2.2. Some solutions to improve the 
eff ectiveness of shortening in English 
and Vietnamese newspaper headlines

For the general press language, Vu 
Quang Hao [07, 152] has proposed some 
solutions such as:

 - Should only post abbreviations 
with high frequency of appearance and 
relatively familiar to the majority: UBND 
(People’s Committee), HTX (Cooperative), 
QĐND (People’s Army), etc.

  - For abbreviations being names of 
socio-economic organizations (agencies, 



78 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

companies), if they are not yet well-known 
and less familiar English abbreviations, 
the full names must be printed at least the 
fi rst appearance in the article.

- Do not use abbreviations of any 
individual or organization; nor do they use 
abbreviations that are only used in narrow 
professional texts (such as textbooks, 
drawings, etc.).

  - Do not use abbreviations too 
much in the same press text, easily causing 
confusion and diluting information.

- Do not use abbreviations in the 
headlines (including subheadings and 
leading titles) except for the abbreviations 
that are names of socio-economic 
organizations that are familiar with the 
majority of readers and do not overlap 
with other abbreviations.

  - Finally, it is suggested that 
some abbreviations should be used only 
when they come with a proper name, for 
example, Dong Anh District People’s 
Committee, GS ..., VS ..., etc.

3. Conclusion

The use of “shortening” is considered 
to be one of the shortened forms that 
appear both in the spoken, written and 
discourse styles of the text, especially in 
many English and Vietnamese newspapers 
headlines, with many shortening methods 
and many diff erent ways of naming. 
However, the fact shows that if abused, 
“shortening” will become a barrier in 
receiving information from readers. 
From our research, in our point of view, 
in order to increase the eff ectiveness of 
the “shortening”, it is necessary to have 
the addition of the familiar and socially 
recognized shortcut units in the dictionary. 
Moreover, when using the shortening 
form, it is necessary to have an explanation 
for the shortening units that appear in the 

press as well as in the text in general. 
“Shortening”, if to be used in accordance 
with the rules, it increases the frugality of 
the press language, otherwise, the media 
will not achieve the desired eff ect.
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Tóm tắt: Các nghiên cứu trên phương tiện truyền thông cho thấy nhu cầu thông tin của 
con người đang tăng lên trong khi thời gian cần thiết để mọi người nắm bắt và thưởng thức 
thông tin thì ngày càng khan hiếm. Giá của thông tin ngày càng tăng do chi phí tìm kiếm, 
xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin ngày càng tăng. Trong điều kiện đó, ngôn ngữ, như một 
phương tiện truyền tải thông tin, phải tự cải thiện, phải tìm cách tối ưu hóa ngôn ngữ của nó, 
sao cho trong thời gian tối thiểu, có thể nhận hoặc truyền một lượng thông tin tối đa và đạt 
được hiệu quả tối đa trong giao tiếp. Bài viết này đề cập đến hiện trạng của việc sử dụng “tắt 
tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, và đề xuất một số giải pháp để cải thiện 
hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo tiếng Anh và tiếng Việt.

Từ khóa: Tắt tố, báo chí, tiêu đề, hiện trạng, giải pháp.

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Đặt vấn đề

Hiện tại, những điều mới, hiện tượng 
mới, khái niệm mới cần được đặt tên, trong 
khi khả năng tạo ra các dạng tắt của các 
ngôn ngữ đang giảm dần. Mặt khác, theo 
Vũ Quang Hào: “Nhu cầu thông tin của 
người dân ngày càng tăng nhưng thời gian 
cần thiết để mọi người nắm bắt và thưởng 
thức thông tin ngày càng hiếm, giá thông 
tin ngày càng tăng do chi phí tìm kiếm, 
xử lý, lưu giữ và truyền đạt thông tin ngày 
càng đắt đỏ “[01, 147]. Trong điều kiện 
đó, chúng tôi nghĩ rằng, ngôn ngữ - một 
phương tiện truyền tải thông tin, phải tự cải 
thiện, phải tìm cách tối ưu hóa ngôn ngữ 
của mình theo cách “tiết kiệm” ngôn ngữ, 
sao cho trong thời gian tối thiểu có thể nhận 
hoặc truyền một lượng thông tin tối đa, để 
đạt được hiệu quả tối đa trong giao tiếp.

1. Luận bàn về “tắt tố” hay 
“phương thức tắt”   

Việc sử dụng các ký hiệu để biểu 
thị thông tin nhằm giảm tối đa độ dài văn 
bản đặt ra yêu cầu phải rút ngắn độ dài 
của các đơn vị mang tin tối thiểu, hay nói 
cách khác là sử dụng biện pháp “viết tắt” / 
“chữ tắt”. Về vấn đề này, theo Dương Văn 
Quảng: “Chữ tắt được coi là một ứng xử 
văn hoá rất thông minh của loài người đối 
với loài người. Ngôn ngữ là phương tiện 
giao tiếp quan trọng nhất của con người 
mà giao tiếp, về bản chất, là sự trao đổi 
thông tin” [04, 35-38]. Hiện tượng này 
được coi là một trong những cách rút gọn 
mà điều đặc biệt là xuất hiện cả trong 
phong cách nói, viết và diễn ngôn của văn 
bản, với nhiều phương thức rút gọn và 
nhiều cách gọi khác nhau.

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 71 (9/2020) 79-84
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Ở Việt Nam, đã có nhiều tác giả 
nghiên cứu hiện tượng này, thường được 
gọi là “tắt tố”. Các tài liệu tiếng nước 
ngoài như “A Course in Modern English 
Lexicology” [06] hay “English Lexicology” 
[07], đều dành một phần đáng kể nghiên 
cứu về các phương thức rút gọn (mà trong 
tiếng Việt, chúng ta gọi là phương thức tắt). 

Tập hợp các ý kiến và nghiên cứu 
trên, có thể đưa ra những nhận xét sau đây:

* Phương thức tắt phản ánh quy luật 
tiết kiệm của ngôn ngữ.

* Phương thức tắt trở thành xu thế 
chung, phổ biến đối với mọi ngôn ngữ trên 
thế giới.

* Phương thức tắt tạo ra diện mạo 
mới trong văn bản và làm tăng thêm hiệu 
quả chuyển tải thông tin. 

* Phương thức tắt là một trong 
những con đường làm giàu vốn từ vựng 
cho các ngôn ngữ. 

* Các dạng tắt sử dụng trên báo chí 
hiện nay được hình thành từ hai nguồn: 
cấu tạo từ tiếng Việt (con đường nội sinh) 
và vay mượn từ nước ngoài (ngoại nhập). 
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Nguyễn 
Ngọc Trâm [05, 2-8], trên văn bản, lượt 
dùng chữ tắt tiếng Việt nhiều gấp năm lần 
lượt dùng chữ tắt tiếng nước ngoài. 

* Khả năng cấu tạo đơn giản, dễ 
dàng của dạng tắt tiếng Việt tạo ra thói 
quen “thích viết tắt” và “viết tắt tuỳ tiện” 
làm nảy sinh quá nhiều đơn vị tắt đồng 
dạng kiểu CN (chủ nhật, công nhân, công 
nghiệp v.v...) hay TS (tiến sỹ, thí sinh 
v.v...). Đây cũng là một trong những hiện 
tượng ngày càng phổ biến trên báo chí, có 
nhiều tiêu đề báo viết tắt tràn lan không 
tránh khỏi làm độc giả khó chịu.

Phương thức tắt trong tiếng Việt, về 
ngữ nghĩa thường biểu thị những phạm trù 
cơ bản sau: 

- Địa danh nổi tiếng: VN (Việt Nam), 
HN (Hà Nội), ĐNA (Đông Nam Á), HCM 
(Hồ Chí Minh) v.v...

- Nghề nghiệp, địa vị, chức danh: CA 
(công an), SV (sinh viên), GS (giáo sư), TS 
(tiến sỹ), NSƯT (nghệ sỹ ưu tú) v.v...

- Tên các tổ chức chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội: TAND (toà án nhân dân), 
PTTH (phổ thông trung học) v.v...

- Tên các hiện tượng và khái niệm cơ 
bản, phổ biến: XHCN (xã hội chủ nghĩa), 
KHKT (khoa học kỹ thuật), KHHGĐ (kế 
hoạch hoá gia đình), PCCC (phòng cháy 
chữa cháy) v.v...

- Những từ ngữ thông thường, tần 
số sử dụng cao: TM (thay mặt), KT (ký 
thay) v.v...

Phương thức tắt trong tiếng Anh, về 
ngữ nghĩa, thường biểu thị những phạm 
trù cơ bản sau:

-  Tên nước hoặc quốc gia: USA 
(United States of America: tên gọi của 
nước Mỹ/Hợp chủng quốc Hoa Kỳ); UK 
(United Kingdom: tên gọi của nước Anh/
Vương quốc Anh) v.v...

-  Tên các tổ chức chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội: VOA (Voice of America: 
Đài tiếng nói Hoa Kỳ); WHO (World 
Health Organisation: Tổ chức y tế thế 
giới) v.v...

-  Nghề nghiệp, địa vị, chức danh: MP 
(Member of Parliament: thành viên Quốc 
hội); M.A. (Master of Art: Thạc sỹ) v.v...

-  Những từ ngữ thông thường, tần 
số sử dụng cao: Rd. (road: viết tắt cho 
đường); st. (street: viết tắt cho phố) v.v...

2. “Tắt tố” trong tiêu đề báo chí 
tiếng Anh và tiếng Việt

2.1. Thực trạng việc sử dụng “tắt 
tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và 
tiếng Việt



Hiện nay, phương thức tắt, đặc biệt 
là viết tắt, đang phát triển mạnh và phát 
huy được tính tích cực của nó trong báo 
chí tiếng Anh và tiếng Việt. Bằng phương 
thức này, với một tổ hợp ngữ âm hoặc văn 
tự ngắn gọn, tiết kiệm, có thể chuyển tải 
một lượng thông tin lớn hơn và nhanh 
hơn, đáp ứng yêu cầu của một nhịp sống 
xã hội đang ngày càng phát triển của xã 
hội hiện đại. Hơn nữa, theo nhận xét của 
Nguyễn Ngọc Trâm [05, 8], “viết tắt chỉ 
tác động tới bình diện chính tả của ngôn 
từ ..., cho nên nội dung mà dạng tắt truyền 
đạt là hoàn toàn nguyên vẹn, chính xác”. 

Dạng tắt nảy sinh trong quá trình sử 
dụng ngôn ngữ. Điều kiện để xuất hiện một 
dạng tắt là khi đơn vị nào đó được dùng lặp 
lại nhiều lần trong văn bản. Sau đó tuỳ thuộc 
vào mức độ phổ biến của đơn vị đó, nó có 
thể trở thành một dạng viết tắt cố định, bán 
cố định hoặc chỉ có tính chất lâm thời với 
những mức độ sử dụng khác nhau: khi thì 
dùng tương đối độc lập, khi thì phải kèm 
theo ngữ cảnh hay hoàn cảnh xác định và có 
khi chỉ hạn chế trong một văn bản duy nhất.

Các tác giả cũng đã đưa ra một số 
quy định cụ thể nhằm khắc phục những 
bất cập trong việc sử dụng các dạng tắt 
hiện nay trong đó có gợi ý tới việc chỉ 
nên sử dụng những dạng tắt hoàn toàn cố 
định, không thể gây hiểu lầm như UBND 
(uỷ ban nhân dân), TƯ (trung ương) v.v... 
trên các bảng biểu và tiêu đề báo chí.

Theo tư liệu và sự khảo sát của 
chúng tôi, tiêu đề báo chí tiếng Anh có số 
đơn vị viết tắt ít hơn nhiều so với tiêu đề 
báo chí tiếng Việt. Đôi khi, trong báo chí 
tiếng Anh và tiếng Việt xuất hiện những 
tiêu đề quá lạm dụng phương thức tắt, gây 
khó khăn rất nhiều cho độc giả trong việc 
lĩnh hội thông tin, ví dụ như tiêu đề sau:

CSN & Y “Looking Forward” to 
More Collaborations 

 CNN. 4/2000    

Trong ví dụ này, CSN & Y viết tắt 
cho David Croshy, Stephen Stills, Graham 
Nash và Neil Young, là tên của bốn thành 
viên của một ban nhạc mà không phải ai 
cũng biết. 

Cũng giống như các tiêu đề nói trên 
trong báo tiếng Anh, các tiêu đề sau đây 
trong báo tiếng Việt cũng lạm dụng dạng tắt: 

Kiểm tra VSPC dịch quận Hoàn 
Kiếm (VSPC là vệ sinh phòng chống)

TT-TDTT Gia Lâm tổng kết công 
tác năm 2001 (TT-TDTT viết tắt cho 
Trung tâm thể dục thể thao)

(Nguồn: Nguyễn Quang Hoà, 2002, tr. 94)

Vì tiêu đề báo chí mở đầu cho một 
bài viết nên độc giả không thể đoán ngay 
được nội dung đầy đủ của dạng tắt đó. 
Điều này khác với việc sử dụng một dạng 
tắt ở trong bài báo mà lần đầu tiên thường 
được chú thích tên gọi đầy đủ ngay sau đó 
ở trong ngoặc đơn. Do vậy, người viết bài 
cần tránh gây cho độc giả sự khó chịu khi 
tiếp xúc với tiêu đề ngay từ phút đầu.

Việc sử dụng dạng tắt tuỳ tiện như 
trong những ví dụ trên gây nhiều khó khăn 
cho độc giả mà trong nhiều trường hợp 
còn làm giảm giá trị của bài viết. Theo tư 
liệu của chúng tôi, trong báo tiếng Anh chỉ 
77,53% tiêu đề sử dụng dạng tắt là được 
giải nghĩa trong từ điển viết tắt, trong các 
tiêu đề báo tiếng Việt con số tương ứng 
chỉ là 65,76 % được giải nghĩa trong từ 
điển tiếng Việt hoặc đã khá quen thuộc 
với độc giả (người đọc có thể tự suy đoán 
được). Con số trên cho thấy một thực tế là 
nhu cầu về phương thức tắt ngày càng lớn 
và cần có sự bổ sung những đơn vị tắt đã 
trở nên quen thuộc và được xã hội công 
nhận. Tuy vậy, để tránh gây phiền phức 
cho những đối tượng lĩnh hội thông tin, 
cần thiết phải có sự giải thích cho những 
đơn vị tắt xuất hiện lần đầu trên báo chí 



cũng như trên các văn bản nói chung.

Theo Vũ Quang Hào [01, 150], đối 
với mỗi loại hình truyền thông (báo in, báo 
phát thanh, báo hình, quảng cáo v.v…) thì 
tắt tố phải được ứng xử khác nhau. Nếu nó 
được sử dụng đúng quy luật thì gia tăng 
được tính tiết kiệm của ngôn ngữ báo chí; 
nếu không thì ngược lại, sẽ làm cho truyền 
thông không đạt hiệu quả.

Ngoài các phương thức tắt như đã 
nêu, nhằm mục đích rút gọn cho các tiêu 
đề, các dấu câu, con số và ký hiệu cũng 
được các nhà báo triệt để khai thác. Chẳng 
hạn, về số liệu trên báo chí, Lô-íc Éc-vu-ê 
cho rằng: “Thêm các ví dụ, con số vào bài 
viết cũng có tác dụng y như khi gia giảm 
mắm muối vào món ăn” (dẫn theo Vũ 
Quang Hào, tr. 156). 

Trong tiêu đề báo chí, các số liệu, 
khi được sử dụng, có thể coi như một cách 
chứng minh tính cụ thể và chính xác của 
thông tin mà người viết đưa ra. Vũ Quang 
Hào cho rằng, “Số liệu là một trong những 
yếu tố không thể thiếu trong thông tin, 
nhất là đối với những thông tin về lượng” 
[01, 156]. Hơn nữa, các số liệu cũng góp 
phần rút ngắn độ dài của tiêu đề.

Các dấu câu cũng tỏ ra rắt đắc dụng 
trong việc đảm bảo tính ngắn gọn cho các 
tiêu đề báo chí. Cụ thể như sau:

-   Dấu phẩy (,) 
Trong nguồn tư liệu của chúng tôi, 

dấu phẩy (,) được dùng với 3 mục đích:
+ Dấu phẩy thay cho từ “và” như 

trong ví dụ sau:  
China, Malaysia are Hot Spots 
(dấu “,” thay cho từ “và”)

TIME

(Trung Quốc và Ma-lai-xi-a là những 
điểm truy cập mạng in-tơ-nét không dây)

+ Dấu phẩy ngăn cách giữa thông 

tin chính và xuất xứ của thông tin, như:
Antibody Test May Predict Cancers, 

Expert Says  
(dấu “,” thay cho lời dẫn “theo lời”) 

REVIEW

(Theo lời các chuyên gia, kiểm tra 
sức đề kháng của cơ thể có thể dự đoán 
trước bệnh ung thư) 

+ Dấu phẩy thay cho phần giải nghĩa 
cho chủ ngữ, ví dụ như:

Liv 94, thuốc điều trị viêm gan mãn 
tính mới

(dấu “,” thay cho từ “là”)
Báo Đại Đoàn kết

-  Dấu hai chấm (:) 
Trong số các tư liệu chúng tôi thu 

thập được, dấu hai chấm (:) được dùng với 
3 mục đích sau đây:

+ Dấu hai chấm (:) thay cho xuất xứ 
thông tin, như trong ví dụ: 

Bắc Giang: Báo động “chảy máu cổ 
vật”

(Bắc Giang đang báo động về tình 
trạng “chảy máu cổ vật”)

Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật

+ Dấu hai chấm (:) thay cho động từ 
“nói rằng, cho rằng”. Ví dụ:

GS - TSKH Trần Hữu Nghị: Giáo 
dục Đại học Việt Nam phải hội nhập để 
khẳng định 

(dấu “:” thay cho động từ “nói rằng, 
cho rằng”)

(GS - TSKH Trần Hữu Nghị cho 
rằng giáo dục Đại học Việt Nam phải hội 
nhập để khẳng định)

Báo Giáo dục và Thời đại

+ Dấu hai chấm (:) thay cho dấu 
hiệu giữa một câu hỏi đặt ra và câu trả lời:

Vụ Calisto: cuộc tranh luận không 
đáng có



(Về vụ Calisto? Đây là cuộc tranh 
luận không đáng có)

Báo Lao động

Thông thường, dấu hai chấm được 
dùng để phân cách chủ từ và nhóm từ mà 
chủ từ đó nói đến. Nó còn có công dụng 
thay thế cho động từ bị lược bỏ và rút ngắn 
ngôn từ. Khi tiếp cận những tiêu đề báo 
chí như vậy, tuỳ vào khả năng, người đọc 
cần tìm các động từ tương ứng để hoàn 
chỉnh câu.  

-  Các ký hiệu thay cho từ, như trong 
các ví dụ:

MIT Fined $ 25,000 for Air 
Pollution Violation

(ký hiệu $ thay cho từ “đô la”, đơn 
vị tiền tệ của Mỹ)

(Học viện công nghệ Ma-sa-chu-
set bị phạt 25 ngàn đô la vì gây ô nhiễm 
không khí)

Tạp chí Reuters Health

Doctors Wrote 9% More 
Prescription in 1999

(% thay cho từ “percent”)
(Các bác sỹ đã kê số đơn thuốc tăng 

9% (phần trăm) trong năm 1999)
Tạp chí Reuters Health

Ghép tạng - công nghệ của y học 
tương lai

(dấu “-” thay cho từ “là”)
Dấu gạch ngang (-) nối giữa vấn đề 

và phần giải thích cho vấn đề đưa ra 
Báo Giáo dục và Thời đại

So với một số ngôn ngữ khác, một 
số cộng đồng khác và một số nền báo chí 
khác, ở tiếng Việt, ở cộng đồng ngôn ngữ 
Việt, ở báo chí Việt tắt tố chưa trở thành 
một hiện tượng phổ biến và thật quen 
thuộc đối với số đông công chúng báo chí. 
Tuy vậy, thực tế báo chí cho thấy chữ tắt 
trên báo chí tiếng Việt trong chừng mực 

nào đó đã đạt được những hiệu quả nhất 
định, góp phần giảm thiểu lượng từ ngữ 
trên mặt báo mà vẫn đảm bảo đầy đủ nội 
dung thông tin. Mặt khác, thực tế báo chí 
cũng cho thấy một thực trạng đáng quan 
tâm, đó là đôi khi tắt tố, nếu lạm dụng, 
sẽ trở thành rào cản trong việc tiếp nhận 
thông tin của độc giả. Về vấn đề này, Lại 
Thế Luyện [02, 51] cho rằng: “Có những 
danh từ tưởng chừng quá quen thuộc, lặp 
đi lặp lại nhiều lần trên báo chí nên các 
cơ quan báo chí thường xuyên in tắt mà 
không kèm theo chú thích vì chủ quan cho 
rằng độc giả đều hiểu được”.

2.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả của việc sử dụng “tăt tố” trong tiêu đề 
báo chí tiếng Anh và tiếng Việt      

Đối với ngôn ngữ báo chí nói chung, 
Vũ Quang Hào [01, 152] đã đưa ra một số 
giải pháp như:

- Chỉ nên đăng tải những chữ tắt có 
tần số xuất hiện cao và tương đối quen 
thuộc  với số đông: UBND (uỷ ban nhân 
dân), HTX (hợp tác xã), QĐND (quân 
đội nhân dân) v.v…

- Với những chữ tắt là tên các tổ 
chức kinh tế xã hội (cơ quan, công ty) nếu 
thuộc loại chưa nổi tiếng và những chữ tắt 
tiếng Anh ít quen thuộc thì cần in kèm tên 
đầy đủ ít nhất là lần xuất hiện đầu tiên trên 
bài báo.

- Không dùng chữ tắt của riêng cá 
nhân hay tổ chức nào; cũng như không 
dùng những chữ tắt vốn chỉ quen dùng 
trong các văn bản chuyên môn hẹp (như 
giáo trình, bản vẽ… ).

- Không nên dùng chữ tắt quá nhiều 
trong cùng một văn bản báo chí, dễ gây rối 
mắt và làm loãng thông tin.

- Không nên dùng chữ tắt ở tiêu đề 



(kể cả tiêu đề phụ và tiêu đề dẫn) ngoại 
trừ các chữ tắt là tên các tổ chức kinh 
tế xã hội đã quá quen thuộc với số đông 
độc giả và không trùng lặp với những 
chữ tắt khác.

- Cuối cùng, tác giả gợi ý chỉ nên 
dùng một số chữ tắt khi chúng đi kèm 
với một 

3.  Kết luận

Việc sử dụng “tắt tố” được coi là 
một trong những cách rút gọn xuất hiện 
cả trong phong cách nói, viết và diễn ngôn 
của văn bản, đặc biệt là xuất hiện nhiều 
trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng 
Việt, với nhiều phương thức rút gọn và 
nhiều cách gọi khác nhau. Tuy nhiên, thực 
tế cho thấy nếu bị lạm dụng, “tắt tố”sẽ trở 
thành rào cản trong việc tiếp nhận thông 
tin của độc giả. Trong nguồn ngữ liệu 
nghiên cứu của chúng tôi, để gia tăng hiệu 
quả sử dụng của “tắt tố”, theo chúng tôi, 
cần có sự bổ sung những đơn vị tắt đã trở 
nên quen thuộc và được xã hội công nhận 
trong từ điển viết tắt. Tuy nhiên, khi sử 
dụng, cần thiết phải có sự giải thích cho 
những đơn vị tắt xuất hiện lần đầu trên báo 
chí cũng như trên các văn bản nói chung. 
“Tắt tố”, nếu được sử dụng đúng quy luật 
thì gia tăng được tính tiết kiệm của ngôn 
ngữ báo chí, còn nếu không thì ngược lại, 
sẽ làm cho truyền thông không đạt hiệu 
quả mong muốn.
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